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คํานํา 

 
 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาสภาวะโลกร้อน รหัสวิชา พว02018 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการปรัชญาการศึกษา  
นอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551         
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจง่ายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเรียนรายวิชาสภาวะโลกร้อน รหัสวิชา พว02018 เล่มน้ีจะเป็น
สื่อที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 
 
 
 
           คณะผู้จัดทํา 
                 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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รายละเอียดรายวิชา พว02018 สภาวะโลกร้อน จํานวน 1 หน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพืน้ฐานเก่ียวกับคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี ้
 สภาวะโลกร้อน ความหมายสภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก สาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อน 
ปฏิบัติการทดลองด้วยการจําลองสถานการณ์สภาวะโลกร้อน ผลกระทบสภาวะโลกร้อน แนวทางแก้ไขและ
ป้องกันสภาวะโลกร้อน 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 ให้ผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง อธิบาย อภิปราย และนําเสนอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการ
พบกลุ่ม การเรียนรู้แบบทางไกล แบบช้ันเรียน ตามอัธยาศัย การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทํา
รายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์โดยตรง ใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
 
การวัดและประเมินผล 
 การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว02018 สภาวะโลกร้อน จํานวน 1 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน(ชั่วโมง) 

1 สภาวะโลกร้อน 1.อธิบาย
ความหมาย
ปรากฏการณ์
สภาวะโลกร้อนได้ 
 
2.อธิบายสาเหตุ
และผลกระทบของ
สภาวะโลกร้อนต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้ 
 
3.กําหนดแนวทาง
แก้ไขและป้องกัน
สภาวะโลกร้อนได้ 
 
 4.วางแผนและ
จัดทําโครงการหรือ
โครงงานและ
เผยแพร่ การลด
สภาวะโลกร้อนใน
ชุมชนได้ 

1.ความหมายสภาวะโลกร้อน 
2.ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
3.สาเหตุการเกิดสภาวะโลก
ร้อน 
4.ปฏิบัติการทดลองด้วยการ
จําลองสถานการณ์สภาวะโลก
ร้อน 
5.ผลกระทบการเกิดสภาวะโลก
ร้อน 
6.แนวทางแก้ไขและป้องกัน
สภาวะโลกร้อน 
7.โครงการหรือโครงงานลด
สภาวะโลกร้อน 

40 
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                                                 รายละเอียดวชิา 
 
1. คําอธบิายรายวิชา 

สภาวะโลกร้อน ความหมายสภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก สาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อน 
ปฏิบัติการทดลองด้วยการจําลองสถานการณ์สภาวะโลกร้อน  ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน   แนวทางแก้ไข
และป้องกันสภาวะโลกร้อน 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อนได้   
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมได้ 
3.  เพ่ือให้สามารถกําหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันสภาวะโลกร้อนได้ 
4. เพ่ือให้สามารถวางแผนและจัดทําโครงการหรือโครงงาน และเผยแพร่ การลดสภาวะโลกร้อนใน
ชุมชนได้ 

 
3. รายชื่อบทเรียน 
 บทที่ 1  รู้จักกับสภาวะโลกร้อน 
 บทที่ 2  สาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน 
  บทที่ 3  แนวทางแก้ไขและป้องกันสภาวะโลกร้อน 
 บทที่ 4  โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

วิชา สภาวะโลกร้อน พว02018 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คําสั่ง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกต้องที่สุด 
 
1. ภาวะโลกร้อน หมายถึงอะไร 
  ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
  ข. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น 
  ค. การปล่อยก๊าชพิษสู่อากาศ 
  ง. นํ้าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล 
2. ข้อใดคือสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน 
  ก. โรงงานอุตสาหกรรม 
  ข. รถยนต์ 
  ค. บ้านเรือน 
  ง. ขยะ 
3. ปรากฏการณเรือนกระจก เกิดจากก๊าซอะไร

เพ่ิมขึ้น 
  ก. ก๊าชไนโตรเจน 
  ข. ก๊าชออกซเิจน 
  ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
  ง. ก๊าซอาร์กอน 
4. ข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
  ก. ไอนํ้า (H2O) ,ก๊าชไนโตรเจน 
  ข. ไอนํ้า (H2O), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ค. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) , ก๊าช  
ไนโตรเจน  

  ง. ก๊าซมีเทน (CH4),ก๊าชออกซิเจน 
5. ข้อดี ของปรากฏการณ์เรือนกระจก คืออะไร 
  ก. แสงแดดน้อยลง 

 ข. ฝนตกมาขึน้ 
 ค. อากาศแจ่มใส  

  ง. โลกอุ่นขึ้น 
 

6. ก๊าช มีเทน มีแหล่งทีม่าจากที่ใด 
  ก. ควันรถยนต์ 
  ข. เผาป่า 
  ค. การย่อยสลายสิ่งมีชีวิต  
  ง. การตัดต้นไม้ 
7. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 
  ก. ทะเลทรายตอนกลางวันอากาศเยน็ขึ้น 
  ข. ระดับนํ้าทะเลทางขั้วโลกเหนือเพ่ิมขึ้น 
  ค. เกิดความแห้งแล้งในฤดูรอ้นที่ยาวนาน  
  ง. ทําให้เช้ือโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
8. ภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมากับภาวะโลกร้อนที่

เห็นได้ชัดที่สุดคืออะไร 
       ก. ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น  
       ข. เกิดพายุน้อยลง 
       ค. คลื่นความร้อนบ่อยขึ้น 

ง. ปัญหาภัยแล้งกําลังจะหมดไปเพราะ  
นํ้าท่วม 

9. ประเทศใดที่มีการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากที่สุด 

  ก. รัสเซีย 
  ข. สหรฐัอเมริกา 
  ค. ไทย 
  ง. จีน 
10. ข้อใดเป็นการลดสภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด 
  ก. แก้วเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 
  ข. นเรศปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน 
  ค. ธิดาใช้จักรยานแทนรถยนต์ 
  ง. สุดาอาบนํ้าเย็นแทนนํ้าอุ่น 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ     ระดบัชั้น  รหสั     

ฉ



 

 

 

 
11. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายเพ่ือลดภาวะโลกร้อนของ 
     กรุงเทพมหานคร 
      ก. Green Society   ข. Green Living 
      ค. Green Zone  ง. Green Room  
12. การใช้คําว่า”การผันแปรของภูมิอากาศ”เป็น 
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากสิ่งใด 

ก .  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเหตุ อัน
เน่ืองมาจากมนุษย์ 

    ข. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ 
        นานาชาติ 

ค. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ 

   ง. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุอ่ืน  
13. อะไรคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ระดับนํ้าทะล 

สูงขึ้น 
ก. การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในบรรยากาศ

ช้ันล่างของโลก 
ข.การขยายตัวของผิวนํ้าทะเลเมื่ออุณหภูมิ

เพ่ิมสูงขึ้น  
     ค. การละลายของภูเขาน้ําแข็งในขั้วโลก 

ง. การเปลี่ยนแปลงของกระแสนํ้าใน
มหาสมุทร 

14. จังหวัดใดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่
ประสบปัญหาการลดลงของพ้ืนที่  

          ก. สมทุรปราการ          ข. สมุทรสาคร 
          ค. สมทุรสงคราม          ง. ชลบุร ี
15. NAMAs sหมายถึงอะไร 
          ก. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ  
              เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     
16.สิ่ ง ใ ด เ ป็นทั ศนค ติที่ ไ ม่ เ หมาะสม ใน ด้ าน

เกษตรกรรม 
  ก. การเผาตอซัง  
  ข. การใช้ปุ๋ยเคมี 

ค. การปลูกพืชเชิงเด่ียวที่ทําลาย  
สิ่งแวดล้อม  

  ง. ถูกทุกข้อ 
17.การปรับเปล่ียนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของ

โลกในวงกว้างโดยเจตนาเพื่อให้เหมาะแก่
ความต้องการ ของมนุษย์หมายถึงอะไร 

  ก. วิศวกรรมโลก 
  ข. วิศวกรรมวิทยาศาสตร์  
  ค. วิศวกรรมดาวเคราะห์  
  ง. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
18.ข้อใดที่ เ ป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงาน 

ทางเลือก  
     ก. พลังงานแสงอาทิตย์  ข.พลังงานก๊าซชีวภาพ  
     ค. พลังงานนํ้า    ง.ถูกทุกข้อ 
19. ก๊าซชนิดใดใช้เป็นก๊าซหลักในการเปรียบเทียบ

ศักยภาพการเกิดสภาวะโลกร้อน 
     ก. ก๊าซมีเทน        ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
     ค. ก๊าซไนตรัสออกไซด์   ง. โอโซน  
20. การเก็บข้อมูลจากสภาพธรรมชาติแบบใด ที่ถูก

นําไปใช้เพ่ือคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ  
  ก. โครงปะการัง 
  ข. ความหนาของวงปีต้นไม้ 
  ค. ตะกอนก้นทะเลสาบ  
  ง. ถูกทุกข้อ

ข. แผนการพัฒนาแห่งชาติในการลดการ
ปล่อยอนุญาตให้ปล่อย    

 ค. การซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือน        
กระจกระหว่างประเทศที่ได้รับการ
จัดสรรและอนญุาตให้ปล่อย    

         
 
 

 
 

           ง. โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
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21. การเขียนแผนการเรียนรู้โดยโครงงานไม่มี
หัวข้อใด 

ก. ที่มาและความสําคัญ 
ข. วิธีการดําเนินงาน 
ค. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ง. ผลการดําเนินงาน 

22. ข้อใด ไม่จําเปน็ต้องมีในโครงงานประเภท
สํารวจ 
ก. จุดประสงค์ 
ข. ขอบเขต 
ค. สมมติฐาน 
ง. คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

23. ข้อใดเป็นการเขียนช่ือโครงงานที่ดี 
ก. โครงงานปลูกผักกาดขาวในบ่อโฟม 
ข. โครงงานการลดสภาวะโลกร้อน 
ค. โครงงานรีไซเคิล 
ง. โครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

24. ข้อใดเป็นการเขียนเป้าหมายเชิงปริมาณ 
ก. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 
ข. เพ่ือสํารวจสมุนไพรพ้ืนบ้านจํานวน 20 

ชนิด 
ค. เพ่ือเพ่ิมป่าไม้ในท้องถิ่น 
ง. เพ่ือประดิษฐ์เก้าอ้ีจากกล่องกระดาษ 
    รีไซเคลิ 

25. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของโครงงานโคมไฟจาก  
กระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคลิ 

ก. เพ่ือประดิษฐ์โคมไฟจากกระป๋อง 
อลูมิเนียม 

ข. เพ่ือศึกษาการต่อวงจรโคมไฟ 

26. ข้อใดเป็นการเขียนผลทีค่าดว่าจะได้รับที่    
ถูกต้อง 

ก. ลดปริมาณขยะลดสภาวะโลกร้อน 
ข. เพ่ือทําโคมไฟจากแผ่นซีดี 
ค. มีความรู้ในการทําโครงงาน 
ง. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

27. ข้อใดไม่ใช่โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
ก. โครงงานเก้าอ้ีรีไซเคิลจากลังกระดาษ 
ข. โครงงานตู้ฟักไข่ไก่ 1,000 ฟอง 
ค. โครงงานทําปุ๋ยหมักอัดแทง่ 
ง. โครงงานเลี้ยงไส้เดือนลดขยะ 

28. ข้อใดเป็นหัวข้อโครงงานลดสภาวะโลกร้อนที่ดี 
ก. โครงงานลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ข. โครงงานทําปุ๋ยหมักลดภาวะโลกร้อน 
ค. โครงงานประดิษฐ์กล้องดูดาว 
ง. โครงงานสํารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

29. การรายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงานมีหัวข้อ
ใดที่ต่างจากแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ก. ที่มาและความสําคัญ 
ข. วิธีการดําเนินงาน 
ค. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ง. ผลการดําเนินงาน 

30. ข้อใดไม่ต้องมีในรายงานผลการเรียนรู้โดย
โครงงาน 

ก. สรุปผล 
ข. ที่มาและความสําคญั 
ค. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ง. บรรณานุกรม

ค. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของกระป๋อง
อลูมิเนียม 

ง. เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ซ 



1 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
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ความนํา 
 
ภาวะโลกร้อน คือ การที่อุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกร้อนขึ้น เน่ืองจากปริมาณก๊าซเรือนกระจก ถูกปล่อย

ขึ้นไปสู่ช้ันบรรยากาศมากขึ้น แล้วก๊าซเรือนกระจกมาจากไหน ทําไมจึงทําให้โลกร้อนขึ้นได้ ก๊าซเรือนกระจกใน
ช้ันบรรยากาศที่เพ่ิมขึ้น ถ้ามีปริมาณไม่มากนัก ธรรมชาติก็สามารถปรับให้สมดุลได้ แต่นับจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังย่ิงใหญ่ในทวีปยุโรป การใช้พลังงานของโลกได้เพ่ิมสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเชื้อเพลิง
ประเภทฟอสซิล เช่น นํ้ามัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ การทําลายพ้ืนที่ป่า เพ่ือขยายพ้ืนที่ทํากินการเพ่ิมการ
ผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการทํา
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของมนุษย์ ต้ังแต่ต่ืนนอนจนเข้านอน เช่น การใช้ไฟฟ้า การเผาเศษหญ้า เผาขยะ 
การขับรถที่ใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง การบริโภคสินค้าและบริการต่างๆท่ีต้องใช้พลังงานในการผลิต การขนส่ง การ
จําหน่ายและการกําจัดขยะ สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นสาเหตุสําคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศทั้งสิ้น 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปัจจุบันสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสและคาดการณ์ว่าในอีก 100 ปีข้างหน้า
อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอีกประมาณ 1.5 – 4.5 องศาเซลเซียส 
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 แผนการเรยีนรู้ประจาํบท                                                                       
 

บทที่ 1  รู้จักกับสภาวะโลกร้อน 
 

สาระสาํคญั 
 สภาวะโลกร้อน ความหมายสภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก  
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 เมื่อศึกษาบทที ่1 จบแล้วผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายความหมายปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อน และสภาวะเรือนกระจกได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนที่ 1.1  ความหมายสภาวะโลกร้อน 
 ตอนที่ 1.2  ปฏิบัติการทดลองด้วยการจําลองสถานการณ์สภาวะโลกร้อน 

ตอนที่ 1.3  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 

แนวคิด 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อตนเอง ชุมชน 
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม 
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่ เพ่ือให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้ 
ขั้นตอนการเรียนรู้ 
1. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ศึกษาเอกสารความรู้ บทที่ 1  

 3. ทําใบงานที่ 1 บทที่ 1 
  
 
สื่อประกอบการเรียนรู ้
 1. เอกสารการเรียนรู้ บทที ่1  มารู้จักสภาวะโลกร้อน 
 2. ใบกิจกรรมที่ 1 , 2 
 

ประเมินผล 
1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.ใบกิจกรรมท่ี 1, 2 
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ตอนท่ี 1.1 สภาวะโลกรอ้น 
 
ภาวะโลกร้อน “Global Warming” คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก และผืนมหาสมุทร

เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก ก๊าซเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในช่ือ ว่า Green house effect ซึ่งมี
ต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง และ 
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ัน มนุษย์เรายังได้เพ่ิมก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโร
คาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วย พร้อม ๆ กับการที่เราตัดและทําลาย ป่าไม้จํานวนมหาศาลเพ่ือสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทําให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป จากระบบบรรยากาศถูก
ลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้กระทําต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของ ภาวะ
โลกร้อน  

บางคนเข้าใจว่า “ภาวะโลกร้อน” เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยมีความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นตัวการสําคัญ 
แต่แท้ที่จริงแล้วดวงอาทิตย์คือผู้เก้ือหนุนโลก เพราะโลกอาศัยความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่ง
พลังงานสําคัญ สัตว์ขนาดใหญ่อย่างไดโนเสาร์ในอดีต ช้าง มนุษย์ ไปจนถึงต้นหญ้าต้นเล็ก ๆ ในปัจจุบัน ล้วนมี
ชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์  

บรรยากาศ (Atmosphere) คือ มวลอากาศที่หุ้มล้อมโลกประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด บรรยากาศ
ของโลกช่วยสกัดก้ัน และดูดซึมรังสี ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตให้เบาบางลงขณะเดียว กันก็ทําหน้าที่ถ่ายเท 
และควบคุมความร้อนในโลก ให้อยู่ใน สภาวะที่เหมาะสมสําหรับเป็นแหล่ง ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต สัดส่วนของ
ก๊าซต่าง ๆ ในบรรยากาศค่อนข้าง สม่ําเสมอ แต่ความหนาแน่น ของบรรยากาศจะมีค่าสูงสุดที่ระดับนํ้า ทะเล
และค่อย ๆ เบาบางลงตามระดับความสูง ที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 99 ของก๊าซที่ห่อหุ้มโลกประกอบด้วยก๊าซ 2 ชนิด 
คือ ไนโตรเจน 78% ออกซิเจน 21% อีก 1% เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอ่ืน ๆ นอกจากก๊าซต่าง ๆ 
แล้วในบรรยากาศยังประกอบด้วยไอนํ้าฝุ่น ละอองและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ด้วย นักวิทยาศาสตร์แบ่งช้ันบรรยากาศ
ของโลกออกเป็น 4 ช้ัน คือ  

1) โทรโปสเฟียร์ (Troposphere)  
2) สตราโตสเฟียร์ (Stratosphere)  
3) มีโซสเฟียร์ (Mesosphere)  
4) เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere)  
โดยช้ันของบรรยากาศที่มีความสําคัญ ต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต สูงสุดคือ โทรโปสเฟียร์และสตรา

โตสเฟียร์ เริ่มจากโทรโปสเฟียร์ซึ่งเป็นช้ันบรรยากาศ ที่อยู่ใกล้ผิวโลกมากท่ีสุดมีความหนาถึง 17 กิโลเมตร 
เหนือผิวโลก อุณหภูมิ ของบรรยากาศช้ันน้ีลดลงตามระดับความสูงในอัตราการลด 6.4 C ต่อระดับความสูงที่
เพ่ิมขึ้น 1 กิโลเมตร มีปริมาณไอนํ้า และฝุ่นละอองมากกว่าบรรยากาศช้ันอ่ืน ๆ ปรากฏการณ์ด้าน ลม ฟ้า 
อากาศ ทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต บนโลกเป็นผลมาจาก บรรยากาศช้ันน้ีส่วนบรรยากาศช้ันสตราโตสเฟียร์
น้ันสูงจากพ้ืนโลกขึ้นไปประมาณ 17-48 กิโลเมตร เป็นช้ันที่มีสภาพค่อนข้างอยู่ตัวมีความแปรปรวนน้อย ไอนํ้า
เมฆหมอกและฝุ่นละอองในบรรยากาศมีน้อยมาก นักบินนิยมใช้เป็นเพดานบิน เพ่ือให้พ้นความป่ันป่วนของ
อากาศ ในบรรยากาศช้ันสตราโตสเฟียร์น้ี เป็นที่อยู่ของก๊าซโอโซนซึ่งมีความหนา 17-26 กิโลเมตรกิโลเมตร 
เหนือผิวโลก มีความเจือจางมากแต่สามารถสกัดก้ันรังสีอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet) ที่เป็นอันตรายจากดวง
อาทิตย์ได้ถึง 99% ทําให้มนุษย์รอดพ้นจากการเป็นมะเร็งที่ผิวหนังและการเป็นต้อที่ดวงตา  

คําว่า เรือนกระจก (Greenhouse) หมายถึง อาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกระจก หรือวัสดุอ่ืนซึ่งมีผล
ในการเก็บกัก ความร้อน ไว้ภายใน ประเทศเขตหนาวนิยมใช้เรือนกระจกในการเพาะ ปลูกต้นไม้ เพราะ
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถ ผ่านเข้าไปภายในได้ แต่ความร้อนที่อยู่ภายใน จะถูกกักเก็บโดยกระจกไม่ให้
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สะท้อนหรือแผ่ออกสู่ภายนอกได้ ทําให้อุณหภูมิของอากาศภายในอบอุ่น และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืช แตกต่างจากภายนอกที่ยังหนาวเย็นนักวิทยาศาสตร์จึงเปรียบเทียบปรากฏการณ์ที่ ความร้อนภายในโลก 
ถูกกับดักความร้อนหรือก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) เก็บกักเอาไว้ไม่ให้สะท้อนหรือแผ่ออกสู่
ภายนอกโลกว่าเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจก โลกของเราตามปกติมีกลไกควบคุมภูมิอากาศโดยธรรมชาติอยู่
แล้ว กระจกตามธรรมชาติของโลกคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ําซึ่งจะคอยควบคุมให้อุณหภูมิของโลกโดย
เฉลี่ยมีค่าประมาณ 15 C  และถ้าหากในบรรยากาศไม่มีกระจกตามธรรมชาติ อุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือ       
เพียง -20 C มนุษย์และพืชก็จะล้มตายและโลกก็จะเข้าสู่ยุคนํ้าแข็งอีกครั้งหน่ึง  
 
ตอนท่ี 1.2 ก๊าซเรือนกระจก  

 
 
ท่ีมา......... http://www.greentheearth.info 

 
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศ และมีคุณสมบัติยอมให้รังสีคลื่นสั้นจาก

ดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายังพ้ืนผิวโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพ้ืนผิวโลกเอาไว้ 
ก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญ และเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์  

สาเหตุการเกิดก๊าซเรือนกระจก  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซชนิดที่ทําให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลก

มากที่สุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืน ๆ เป็นตัวการสําคัญที่สุดของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มนุษย์เป็น
ผู้กระทํา ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงถ่านหินเพ่ือผลิตไฟฟ้า การตัดไม้ทําลายป่า  

ก๊าซมีเทน (CH4) เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากของเสียจากสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย การ
ทํานาที่ลุ่มนํ้าท่วมขัง การเผาไหม้เช้ือเพลิงถ่านหินก๊าซธรรมชาติ และการทําเหมืองถ่านหิน  

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการใช้ปุ๋ยไนเตรดในไร่นา การขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก การเผาไหม้ เผาหญ้า มูลสัตว์ที่ย่อยสลาย และเช้ือเพลิงถ่านหินจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกใน
ขบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิด  
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คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon- CFsC) เป็นก๊าซที่สังเคราะห์ขึ้นเพ่ือใช้ในการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเคร่ืองทําความเย็นชนิดต่าง ๆ เป็นก๊าซขับดันในกระป๋องสเปรย์ และเป็นสารผสมทําให้
เกิดฟองในการผลิตโฟม เป็นต้น ซีเอฟซี มีผลกระทบรุนแรงต่อบรรยากาศ ทั้งในด้านทําให้โลกร้อนขึ้น ทําให้
เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก และทําลายบรรยากาศโลกจนเกิดรูรั่วในช้ันโอโซน  
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กิจกรรมท่ี 1 
บทที่ 1 มารู้จักสภาวะโลกรอ้น 

เรื่อง สภาวะโลกร้อน 
คําสั่ง แบ่งผูเ้รยีนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้ช่วยกันอภิปรายและสรุปผล ตามประเด็นต่อไปน้ี 
1. ให้เขียนความรู้สึกขณะน่ังในรถยนต์และความรู้สึกขณะอยู่ในที่ร่ม ทําไมอุณหภูมิภายในรถยนต์และภายนอก
รถยนต์จึงแตกต่างกัน 
             
             
             
             
             
2. หากโลกมสีภาพอากาศเหมือนในรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรบ้าง 
            
             
             
             
             
             
3. หากโลกมสีภาพอากาศเหมือนในที่ร่มจะส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรบ้าง 
             
             
             
             
             
             
4. ให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือในจังหวัดที่นักเรียน/ผู้เรยีนอาศัยอยู่ ที่สามารถระบุได้ว่าเป็น
ผลมาจากการเกิดสภาวะโลกร้อน อย่างน้อย ๒ ตัวอย่าง 
             
             
             
             
             
             
5. ส่งผูแ้ทนกลุม่มารายงาน 

 
 
 
 
 



8 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 
บทที่ 1 สภาวะโลกร้อน 

เรื่อง ปรากฏการณเ์รือนกระจก 
คําสั่ง แบ่งผูเ้รยีน กลุ่มละ 5-6 คน ให้ทาํกิจกรรมต่อไปนี ้
1. ให้ไปศึกษาค้นคว้าการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต แผ่น CD 
หนังสือพิมพ์ วีดีทัศน์ วารสารต่างๆ ฯลฯ 
2. ช่วยกันอภิปรายและสรุปผล ตามประเด็นต่อไปน้ี 
2.1. หลักการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
             
             
             
             
2.2. วาดรูปแสดงการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างง่ายๆตามความเข้าใจของท่าน พร้อมคําอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
2.3. ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้าง 
             
             
             
             
             
             
             
             
3. ส่งผูแ้ทนกลุม่มารายงาน 
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 1 บทที ่1 มารู้จักสภาวะโลกร้อน 

วิชา สภาวะโลกร้อน พว 02018 ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย 
 

1. ให้เขยีนความรู้สึกขณะนัง่ในรถยนต์และความรูส้ึกขณะอยู่ในที่ร่ม ทําไมอุณหภูมิภายในรถยนต์และ
ภายนอกรถยนต์จึงแตกต่างกัน 
ตอบ การน่ังอยู่ในรถทําให้หายใจไม่สะดวก เพราะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าก๊าซออกซิเจน การน่ังอยู่
ใต้ต้นไม้จะได้รับอากาศบริสุทธ์ิ เพราะต้นไม้ ในตอนกลางวันจะคายก๊าซออกซิเจนออกมา  
2. หากโลกมีสภาพอากาศเหมือนในรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรบ้าง 
ตอบ เกิดอากาศร้อนอบอ้าว ขาดก๊าซออกซิเจน ทําให้อากาศร้อนไม่เพียงพอกับสิ่งมีชีวิต 
3. หากโลกมีสภาพอากาศเหมือนในท่ีร่มจะส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรบา้ง 
ตอบ สภาพอากาศเหมาะกับที่ สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้ดี มีความสมดุล 

 
เฉลย ใบกิจกรรมที่ 2  บทที่ 1 มารู้จักสภาวะโลกร้อน 

เรื่อง ปรากฏการณเ์รือนกระจก 
วิชา สภาวะโลกร้อน พว 02018 ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย 

2.1. หลักการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ตอบ  "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" (greenhouse effect)  คือ  ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
เน่ืองจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดที่สะท้อนกลับถูกดูดกลืนโดย 
โมเลกุลของ ไอนํ้า  คาร์บอนไดออกไซด์ C2O มีเทน (CH4) และ CFCsไนตรัสออกไซด์ (N2O) 
ในบรรยากาศทําให้โมเลกุลเหล่าน้ีมีพลังงานสูงขึ้นมีการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันทําให ้
อุณหภูมิในช้ันบรรยากาศสูงขึ้นการถ่ายเทพลังงานและความยาวคลื่นของโมเลกุลเหล่าน้ี 
ต่อๆกันไป ในบรรยากาศทําให้โมเลกุลเกิดการสั่นการเคลื่อนไหว ตลอดเวลาและมาชน 
ถูกผิวหนังของเรา ทําให้เรารู้สึกร้อน 
 
2.3. ปรากฏการณเ์รือนกระจกมีประโยชนแ์ละโทษอย่างไรบ้าง 
ตอบ มีประโยชน์ คือ โลก ตามปกติจะมีกระจกตามธรรมชาติที่มีประโยชน์อย่างมากต่ออุณหภูมิของโลก           
กระจกตามธรรมชาติของโลกคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอนํ้า ที่เรียกว่า “ก๊าซเรือนกระจก” จะปกคลุมอยู่
ที่ผิวโลกด้านบนและทําหน้าที่เหมือนกับกระจกในเรือนกระจก คือคอยควบคุมให้อุณหภูมิของโลกโดยเฉล่ีย มี
ค่าประมาณ15 องศาเซลเซียส  ถ้าหากในบรรยากาศ ไม่มีกระจกตามธรรมชาติอุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือ
เพียง -20องศาเซลเซียส มนุษย์และพืช ก็จะล้มตายและโลกก็จะเข้าสู่ยุคนํ้าแข็ง 

มีโทษ คือ  "ก๊าซเรือนกระจก" ทําให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  เมื่อ "ก๊าซเรือนกระจก" มีปริมาณมากขึ้นก๊าซ
เหล่าน้ีจะทําให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่ง "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" จะทําให้ฤดูหนาวสั้นลง 
ส่วนฤดูร้อนจะยาวนานข้ึนและอาจทําให้พ้ืนดินบางแห่งบนโลกกลายเป็นทะเลทราย  ในเขตร้อนอาจจะมีพายุ
บ่อยคร้ังและรุนแรง ส่วนที่บริเวณข้ัวโลกความร้อนจะทําให้หิมะละลาย เมื่อหิมะละลายปริมาณนํ้าในทะเลก็จะ
เพ่ิมขึ้นมีผลต่อการเกิดอุทกภัย  นอกจากน้ียังส่งผลกระทบต่อพืช และสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ทําให้ปาก
ใบของพืชปิดไม่สามารถรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ําได้ การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง สัตว์บางชนิด
อาจได้รับความกระทบกระเทือนต่อเน้ือเย่ือตาผิวหนัง และเป็นเหตุให้สัตว์ต่าง ๆ สูญพันธ์ุไปในที่สุด  
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บทที่ 2 
สาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน 
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ความนํา 

            เราคงทราบแล้วว่าสภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่มีก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมาก
เกินไป  ก๊าซเรือนกระจกตัวหน่ึงที่สําคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพ่ือใช้
งาน  มนุษย์เองเป็นผู้ปล่อยก๊าซน้ีออกมาเป็นจํานวนมากเพ่ือนําพลังงานมาใช้  ย่ิงเราใช้พลังงานมากเท่าใด ก็ย่ิง
ได้ก๊าซเรือนกระจกออกมามากข้ึนเป็นเงาตามตัว  หากเราพิจารณาอัตราการใช้พลังงานในช่วงคร่ึงศตวรรษที่
ผ่านมา จะพบว่า สอดคล้องกับการเพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นอย่างดี  และไม่มีแนวโน้ม
ว่าจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้น้ี 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองกันน้ี ที่จริงแล้วเป็นกระบวนการรักษาตัวเองของโลก ‘หากเป็น
สภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โลกจะกลับมาสู่สภาวะสมดุลได้ในเวลาไม่นานนัก  แต่เน่ืองจากมนุษย์เราเร่งผลิต
ก๊าซเรือนกระจกออกมามากเกินขีดความสามารถ ของโลกที่จะเยียวยาตนเองได้ทัน การเกิดสภาวะโลกร้อน
อย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงเกิดขึ้น  กล่าวโดยสรุปก็คือ สาเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนในคร้ังน้ี ก็คือ มนุษย์ 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทที่ 2  สาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน 
 
สาระสาํคญั 

สาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อน ปฏิบัติการทดลองด้วยการจําลองสถานการณ์สภาวะโลกร้อน 
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขและป้องกันสภาวะโลกร้อน 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 เมื่อศึกษาบทที ่2 จบแล้วผู้เรยีนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบของสภาวะ
โลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม  

 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 2.1 สาเหตุของสภาวะโลกร้อน 
 2.2 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้ 
ขั้นตอนการเรียนรู้ 
1. ทําแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 2 
2. ศึกษาใบความรู้ บทที ่2 ตอนที่ 1 

 3. ทําใบกิจกรรมท่ี 1 บทที่ 2 
 4. ศึกษาใบความรู้ บทที ่2 ตอนที่ 2 
 5. ทําใบกิจกรรมท่ี 2 บทที่ 2 
 6. ทําแบบทดสอบหลังเรียนบทท่ี 2 
 
สื่อการสอน 
 1. ใบความรู้ บทที่ 2 เรื่องสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน  
 2. ใบกิจกรรมที่ 1 , 2 
 
ประเมินผล 

1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.แผนการเรียนรู้ 
3.รายงานผลการเรียนรู้โดยใบงาน 
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ตอนที่ 2.1 สาเหตุของสภาวะโลกร้อน 
 

 
 

 สาเหตุของสภาวะโลกร้อน 
ปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงาน

อุตสาหกรรม ทําให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านช้ันบรรยากาศมาสู่พ้ืนโลกได้มากขึ้น ซึ่งน่ันเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า 
สภาวะเรือนกระจก 
                                                                           
            พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว บรรยากาศของโลกทํา
หน้าที่ปกป้องรังสีคลื่นสั้นไม่ให้ลงมาทําอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลกได้ โมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนและ
ออกซิเจนในบรรยากาศช้ันบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์จนทําให้อะตอมของก๊าซในบรรยากาศช้ัน
บนมีอุณหภูมิสูง และแตกตัวเป็นประจุ (บางคร้ังเราเรียกช้ันบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประจุน้ีว่า "ไอโอโนสเฟียร์" 
มีประโยชน์ในการสะท้อนคลื่นวิทยุสําหรับการสื่อสาร) รังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถส่องผ่านบรรยากาศช้ันบนลง
มา แต่ถูกดูดกลืนโดยก๊าซโอโซนในช้ันสตราโตสเฟียร์ที่ระยะสูงประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงที่
ตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึงพ้ืนโลก รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น ไอนํ้าและ
คาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันโทรโปสเฟียร์ ส่วนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถี่สามารถส่องทะลุช้ัน
บรรยากาศได้ 
    
            สําหรับ บรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซิเจน 21% ก๊าซอาร์กอน 
0.9% นอกน้ันเป็นไอนํ้า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จํานวนเล็กน้อย แม้ว่าไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน
จะเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ แต่ก็มิได้มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิของโลก ในทางตรงกันข้ามก๊าซโมเลกุล
ใหญ่ เช่น ไอนํ้า คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน แม้จะมีอยู่ในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย กลับมีความสามารถใน
การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทําให้อุณหภูมิของโลกอบอุ่น เราเรียกก๊าซพวกน้ีว่า "ก๊าซเรือนกระจก" 
(Greenhouse gas) เน่ืองจากคุณสมบัติในการเก็บกักความร้อน หากปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้ว พ้ืนผิวโลก
จะมีอุณหภูมิเพียง -18 องศาเซลเซียส ซึ่งน่ันก็หมายความว่านํ้าทั้งหมดบนโลกน้ีจะกลายเป็นนํ้าแข็ง 
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ตอนท่ี 2.2 ก๊าซและสารท่ีมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน    
 
            ก๊าซและสารทีม่ีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่  
 
1.ไอน้ํา (H2O) 
  
            เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มีอยู่ในอากาศประมาณ 0 - 4% ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรและชายทะเลจะมีไอนํ้าอยู่มาก ส่วนใน
บริเวณเขตหนาวแถบข้ัวโลก อุณหภูมิตํ่า จะมีไอนํ้าในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย ไอนํ้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิต 
ไอนํ้าเป็นส่วนหน่ึงของวัฏจักรนํ้าในธรรมชาติ นํ้าสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ  จึงเป็นตัวพาและ
กระจายความร้อนแก่บรรยากาศและพ้ืนผิว 
  
           ไอนํ้าเกิดจากโดยฝีมือมนุษย์ 2 วิธี คือ จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และจากการหายใจ
และคายนํ้าของสัตว์และพืชในการทําเกษตรกรรม 
 
 
2.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
 
            ในยุคเริ่มแรกของโลกและระบบสุริยะ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศถึง 98% เน่ืองจากดวง
อาทิตย์ยังมีขนาดเล็กและแสงอาทิตย์ยังไม่สว่างเท่าทุกวันน้ี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยทําให้โลกอบอุ่น 
เหมาะสําหรับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ครั้นกาลเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้น นํ้าฝนได้ละลาย
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงมายังพ้ืนผิว แพลงตอนบางชนิดและพืชตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 
มาสร้างเป็นอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง ทําให้ภาวะเรือนกระจกลดลง โดยธรรมชาติก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากการหลอมละลายของหินปูน ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟ และการหายใจของ
สิ่งมีชีวิต 
 
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเผาไหม้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้
เช้ือเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่าเพ่ือใช้พ้ืนที่สําหรับอยู่อาศัยและการทําปศุสตัว์ เป็นต้น โดยการเผาป่า
เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศได้โดยเร็วที่สุด เน่ืองจากต้นไม้มีคุณสมบัติในการตรึง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที่จะลอยขึน้สู่ช้ันบรรยากาศดังน้ันเมื่อพ้ืนที่ป่าลดน้อยลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จึงลอยขึ้นไปสะสมอยู่ในบรรยากาศได้มากย่ิงขึ้น และทําให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศ
เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.56 วัตต์/ตารางเมตร (ปริมาณน้ียังไม่คดิรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อม และจากตัวเลขที่
ได้สํารวจล่าสุดน้ันเรียงตามลําดับประเทศที่มปีริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
ที่ปล่อยควันพิษของโลกมีปริมาณสะสมมาต้ังแต่ปี 1950 ดังน้ี 

• สหรัฐอเมริกา 186,100 ล้านตัน  
• สหภาพยุโรป 127,800 ล้านตัน  
• รัสเซีย 68,400 ล้านตัน  
• จีน 57,600 ล้านตัน  
• ญี่ปุ่น 31,200 ล้านตัน  
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• ยูเครน 21,700 ล้านตัน  
• อินเดีย 15,500 ล้านตัน  
• แคนาดา 14,900 ล้านตัน  
• โปแลนด์ 14,400 ล้านตัน  
• คาซัคสถาน 10,100 ล้านตัน  
• แอฟริกาใต้ 8,500 ล้านตัน  
• เม็กซิโก 7,800 ล้านตัน  
• ออสเตรเลีย 7,600 ล้านตัน 

 
3.ก๊าซมีเทน (CH4)  

 เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต แม้ว่ามีก๊าซมีเทนอยู่ในอากาศเพียง 1.7 ppm แต่ก๊าซ
มีเทนมีคุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือด้วยปริมาตรที่เท่ากัน ก๊าซมีเทน
สามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
                ก๊าซมีเทนมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการทํานาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้มวลชีวภาพ การเผา
ไหม้เช้ือเพลิงประเภทถ่านหิน นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมขึ้นของก๊าซมีเทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะ
เรือนกระจกมากเป็นอันดับ 2 รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานรวมท่ีเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 0.47 วัตต์/
ตารางเมตร 

 
4.ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) 

 
                ปกติก๊าซชนิดน้ีในธรรมชาติเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชิวิตโดยแบคทีเรีย แต่ที่มีเพ่ิมสูงขึ้นใน
ปัจจุบัน เน่ืองมาจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน 
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด เป็นต้น ก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่ม
พลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต์/ตารางเมตร นอกจากน้ันเมื่อก๊าซไนตรัสออกไซด์
ลอยขึ้นสู่บรรยากาศช้ันสตราโตสเฟียร์ มันจะทําปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ทําให้เกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต
ของโลกลดน้อยลง 
 
5.สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)  
                หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า "ฟรีออน" (Freon) มิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของ
มนุษย์ มแีหล่งกําเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ตู้เย็น 
เครื่องปรับอากาศ และสเปรย์ เป็นต้น 
                สาร CFC มีองค์ประกอบเป็นคลอรีน ฟลูออไรด์ และโบรมนี ซึ่งมีความสามารถในการทําลาย
โอโซน ตามปกติสาร CFC ในบริเวณพ้ืนผิวโลกจะทําปฏิกิริยากับสารอ่ืน แต่เมื่อมันดูดกลืนรังสอุีลตราไวโอเล็ต
ในบรรยากาศช้ันสตราโตสเฟียร์ โมเลกุลจะแตกตัวให้คลอรีนอะตอมเด่ียว และทําปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน เกิด
ก๊าซคลอรีนโมโนออกไซด์ (ClO) และก๊าซออกซิเจน หากคลอรีนจํานวน 1 อะตอม ทําลายก๊าซโอโซน 1 
โมเลกุล ได้เพียงคร้ังเดียว ก็คงไม่เป็นปัญหา แต่ทว่าคลอรีน 1 อะตอม สามารถทําลายก๊าซโอโซน 1 โมเลกุล ได้
นับพันครั้ง เน่ืองจากเมื่อคลอรีนโมโนออกไซด์ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเด่ียว แล้วเกิดคลอรีนอะตอม
เด่ียวขึ้นอีกคร้ัง ปฏิกิริยาลูกโซ่เช่นน้ีจึงเป็นการทําลายโอโซนอย่างต่อเน่ือง 
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             ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการจํากัดการใช้ก๊าซประเภทน้ีให้น้อยลง 40% เมื่อเทียบกับ 10 กว่าปีก่อน แต่
ปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ยังคงสะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศ ยังเป็นต้นเหตุที่ทําให้มีพลังงานความร้อน
สะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.28 วัตต์ต่อตารางเมตร 
  
6.โอโซน (O3)  
 
              เป็นก๊าซที่ประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจํานวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียง 0.0008% ในบรรยากาศ โอโซน
ไม่ใช่ก๊าซที่มีเสถียรภาพสูง มันมีอายุอยู่ในอากาศได้เพียง 20 - 30 สัปดาห์ แล้วสลายตัว โอโซนเกิดจากก๊าซ
ออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตแล้วแตกตัวเป็นออกซิเจนอะตอมเด่ียว (O) จากน้ันออกซิเจนอะตอม
เด่ียวรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนและโมเลกุลชนิดอ่ืน (M)ที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลาง แล้วให้ผลผลิตเป็นก๊าซโอโซน
ออกมา  ก๊าซโอโซนมี 2 บทบาท คือเป็นทั้งพระเอกและผู้ร้ายในตัวเดียวกัน ขึ้นอยู่ว่ามันวางตัวอยู่ที่ใด 

  
6.1โอโซนในช้ันสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere Ozone) 

 
             เป็นเกราะป้องกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UV) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ในธรรมชาติโอโซนที่
เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวมีเพียง 10% โอโซนส่วนใหญ่ในช้ันสตราโตสเฟียร์รวมตัวเป็นช้ันบาง ๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20 
- 30 กิโลเมตร ทําหน้าที่กรองรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ออกไป 99% ก่อนถึงพ้ืนโลก หากร่างกาย
มนุษย์ได้รับรังสีน้ีมากเกินไป จะทําให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ส่วนจุลินทรีย์ขนาดเล็ก อย่างเช่นแบคทีเรียก็จะถูกฆ่า
ตาย 

  
6.2โอโซนในช้ันโทรโพสเฟียร์ (Troposphere Ozone) 

 
            เป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดยดูดกลืนรังสี
อินฟราเรด ทําให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 2.85 วัตต์/ตารางเมตร โอโซนในช้ันน้ีเกิด
จากการเผาไหม้มวลชีวภาพและการสันดาปของเคร่ืองยนต์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการจราจรติดขัด เครื่องยนต์ 
เครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปะปนอยู่ในหมอกควัน เมื่อโอโซนอยู่ในบรรยากาศช้ันล่างหรือเหนือ
พ้ืนผิว มันจะให้โทษมากกว่าให้คุณ เน่ืองจากเป็นพิษต่อร่างกาย ดังน้ันคําพูดที่ว่า "ออกไปสูดโอโซนให้สบาย
ปอด" จึงเป็นความเข้าใจผิด 
 

6.3การลดลงของโอโซน 
 
           นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบรูโหว่ขนาดใหญ่ของช้ันโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์คติก บริเวณขั้วโลกใต้ 
เกิดขึ้นจากกระแสลมพัดคลอรีนเข้ามาสะสมในก้อนเมฆในช้ันสตราโตสเฟียร์ในช่วงฤดูหนาวราวเดือน
พฤษภาคม - กันยายน (อน่ึงขั้วโลกเหนือไม่มีเมฆในช้ันสตราโตสเฟียร์ เน่ืองจากอุณหภูมิไม่ตํ่าพอที่จะทําให้เกิด
การควบแน่นของไอนํ้าในอากาศ) เมื่อถึงเดือนตุลาคม ซึ่งแสงอาทิตย์กระทบเข้ากับก้อนเมฆ ทําให้คลอรีน
อะตอมอิสระแยกตัวออกและทําปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ทําให้เกิดรูโหว่ขนาดใหญ่ของช้ันโอโซน เรียกว่า"รู
โอโซน" (Ozone hole) 
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ตารางแสดงก๊าซเรือนกระจกและแหล่งที่มา 

ก๊าซเรือนกระจก  แหล่งทีม่า 
ส่งผลให้โลก
ร้อนขึ้น (%)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 

1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต 
2) จากมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เช้ือเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ การตัดไม้ทําลายป่า (ลดการดูดซับ CO2) 

57 

ก๊าซมีเทน 
(CH4) 

1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น จากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต การเผา
ไหม้ที่เกิดจากธรรมชาติ 
2) จากมนุษย์ เช่น จากนาข้าว  แหล่งนํ้าท่วม  จากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงประเภทถ่านหิน นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ 

12 

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) 

1) จากแหล่งธรรมชาติ – อยู่ในภาวะที่สมดุล 

2) จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในขบวนการผลิต, 
อุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมไนลอน  อุตสาหกรรมเคมี  การ
เผาไหม้เช้ือเพลิงจากซากพืชและสัตว์  ปุ๋ย การเผาป่า 
 

6 

ก๊าซที่มสี่วนประกอบ 
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน 

(CFCS) 

จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น โฟม  กระป๋องสเปรย์ เครื่องทําความเย็น  ตู้เย็น 
แอร์ ตัวทําลาย (ก๊าซน้ีจะรวมตัวทางเคมีได้ดีกับโอโซนทําให้โอโซนใน
ช้ันบรรยากาศลดลงหรือเกิดรูรั่วในช้ันโอโซน) 

25 

  
ตอนท่ี 2.3 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน 

ภาวะโลกร้อนทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่จําเป็นจะต้องปรับตัว
เพ่ือเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป บางสายพันธ์ุที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็มีโอกาสท่ีจะสูญพันธ์ุไปจาก
โลกน้ีเลยทีเดียว ยกตัวอย่างสัตว์โลกที่กําลังได้รับความเดือดร้อนจากภาวะโลกร้อนโดยตรงในตอนนี้ก็คือสัตว์ที่
อาศัยอยู่บริเวณนํ้าแข็งขั้วโลกอย่างนกเพนกวิน และหมีขั้วโลก 

สําหรับมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนน้ันก็ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ที่
เห็นกันได้ค่อนข้างชัดเลยก็คือสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น ที่ไหนแห้งแล้งก็จะแห้งแล้งอย่างรุนแรง ขาดนํ้าสะอาดที่
จะใช้บริโภคและไม่มีนํ้าพอท่ีจะใช้ทําการเกษตรกรรม ในขณะเดียวกันถึงเวลาหน้าฝน นํ้าก็เทลงมามากจนเกิน
ความต้องการ ส่งผลทําให้เกิดอุทกภัยอย่างหนัก ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย พืชผลท่ีผลิตได้มีจํานวนน้อยลง 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศภาวะโลกร้อนน้ันส่งผลกระทบในหลายๆด้าน สามารถแยกออกเป็น
หัวข้อ ดังน้ี 
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เรื่องที่ 2.3.1 ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศวิทยา 
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็ส่งผลให้นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย เมื่อนํ้าแข็งจํานวนมากละลายลงก็ทําให้ปริมาณนํ้า

ทะเลในโลกของเราน้ันสูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงเลยก็คือทําให้นํ้าท่วม สถานที่ๆเรารู้จักกันหลายๆที่ก็จะจมมิดอยู่
ใต้ท้องทะเล อย่างเช่น หมู่เกาะมัลดีฟส์ และกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราก็เช่นกัน 

นอกจากน้ันปริมาณนํ้าที่เพ่ิมขึ้นมาบวกกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ระบบนิเวศของท้องทะเลเปลี่ยนไป 
ทําให้สัตว์นํ้าจํานวนมากปรับตัวไม่ได้และจะต้องตายลงไป ตอนน้ีที่เห็นอยู่กันทั่วโลกก็คือปรากฏการณ์ฟอกขาว
ของปะการัง เกิดจากการที่โพลิปของปะการังน้ันตายเพราะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้ เหลือไว้แต่ส่วนที่
เป็นโครงสร้างสีขาวไร้ซึ่งชีวิต ไม่ต่างอะไรกับโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว ซึ่งปะการังน้ันเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์นํ้าที่สําคัญมาก ถ้าไม่มีปะการังสัตว์นํ้าต่างๆก็จะลดจํานวนลงไป และบางชนิดอาจสูญพันธ์ุไปใน
ที่สุด 

อีกผลกระทบที่พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้น และรุนแรงมาก
ขึ้น เป็นเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฤดูหนาวสั้นลง ฤดูร้อนยาวนานขึ้น และเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 
นํ้าจากทะเลและจากแหล่งนํ้าต่างๆก็เกิดการระเหยมากขึ้น ปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นจนทํา
ให้เกิดนํ้าท่วมในหลายพ้ืนที่ ต่อไปอาหารและนํ้าสะอาดก็จะขาดแคลน เพราะว่าพืชผลปลูกได้ยากข้ึนจากการที่
อากาศเปลี่ยนไป ซ้ํายังมีภัยพิบัติมาคอยทําลายพ้ืนที่เพาะปลูกและพืชผลให้เสียหายอีกด้วย 

เรื่องที่ 2.3.2 ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ 
อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว เมื่อสัตว์นํ้ามีจํานวนน้อยลงก็ทําให้สูญเสียรายได้จากการจับสัตว์นํ้า 

แหล่งท่องเที่ยวใต้นํ้าที่เคยสวยงามท่ีเคยมีก็หมดไป ทําให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว อีกทั้งการเกษตรก็
ได้รับผลกระทบไปด้วย ปริมาณพืชผลท่ีเคยผลิตได้มากมายก็ลดน้อยไป ส่งผลให้อาหารการกินแพงขึ้น และ
สินค้าขาดตลาด 

ภัยพิบัติที่รุนแรงยังส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่โรงงานและแหล่งอุตสาหกรรมอีกด้วย จะเห็นได้จาก
นํ้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ที่โรงงานและนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังต้องใช้งบ
เพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และยังส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ลงทุนด้วย 

เรื่องที่ 2.3.3 ผลกระทบในด้านของสุขภาพ 
อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นน้ันส่งผลให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมของการดํารงชีวิตของแบคทีเรียและศัตรูพืช

หลายๆชนิด ซึ่งทําให้ในอนาคตจะมีผู้ที่ติดเช้ือและล้มป่วยมากขึ้น ยกตัวอย่างโรคไข้เลือดออกที่ทุกคนรู้จักกันดี 
รวมไปถึงไข้มาลาเรีย อหิวาตกโรคก็จะระบาดเพ่ิมขึ้นมากในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า 

ภัยพิบัติต่างๆทําให้การดํารงชีวิตน้ันยากลําบากมากข้ึน อย่างเช่นการเกิดอุทกภัยทําให้เกิดการ
ปนเป้ือนของสิ่งสกปรกในนํ้าที่เราใช้อุปโภคบริโภค อาหารมีราคาแพงขึ้น ทําให้ผู้คนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 
และทําให้ร่างกายไม่แข็งแรง ยกตัวอย่างประเทศที่ขาดแคลนอาหารและนํ้าด่ืมในแถบแอฟริกาบางประเทศ ทุก
คนน่าจะพอเคยเห็นภาพเหล่าน้ันมาบ้างแล้ว 

ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโลกของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก การใช้ชีวิตก็จะลําบากมากขึ้น
กว่าตอนน้ี เน่ืองจากธรรมชาติที่มีถูกทําลายไปจนเกือบจะไม่เหลือ ถึงตอนน้ันเช่ือว่าจะต้องมีคนคิดว่าเมื่อ 20 ปี
ที่แล้ว…พวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่ 
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ผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้นที่ส่งผลต่อประเทศไทย 

1.ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น 

นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าระดับนํ้าทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีกหน่ึงร้อยปีข้างหน้า ซึ่ง
จะทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพต่างๆ หลายประการ 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยประเมินไว้ในรายงานการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยว่า มีสิ่งช้ีชัดในเรื่องความเป็นไปได้ของภาวะการขาดแคลนนํ้าใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพ้ืนที่ราบลุ่ม   เมื่อพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของระดับนํ้าในมหาสมุทรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและ
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทั้งยังมีความหนาแน่นของประชากรสูง และอยู่เหนือระดับนํ้าทะเลเพียง 1 เมตร
เท่าน้ัน ระดับการรุกของนํ้าเค็มจะเข้ามาในพ้ืนที่แม่นํ้าเจ้าพระยาถึง  40 กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อความสมดุลย์ของน้ําจืดและนํ้าเค็มในพ้ืนที่ นอกจากน้ี กรุงเทพฯ ยังเสี่ยงต่อ
ความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าล้นตลิ่งและอุทกภัยที่จะก่อความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยของ
คนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะตามมา 

ส่วนพ้ืนที่ชายฝ่ังจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ประเทศไทยมีแนวชายฝั่งยาวประมาณ 2,490 
กิโลเมตร อันประกอบไปด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรม แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่ีอยู่
อาศัย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อพ้ืนที่ชายฝั่งแตกต่างกันไปเป็นกรณี เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชายฝั่งหลายแบบ เช่น พ้ืนที่ชายฝั่งที่เป็นหน้าผา อาจจะมีการยุบตัวเกิดขึ้นกับหินที่ไม่แข็งตัว
พอ แต่กระบวนการน้ีจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนชายหาดจากเพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝ่ังที่แคบจะ
หายไป และชายหาดจะถูกร่นเข้ามาถึงพ้ืนที่ราบริมทะเล 

ส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนจะมีความหนาลดลงและอาจถูกแทนที่ด้วยหาดเลน เน่ืองจากพืชตายจาก
ระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้น แอ่งนํ้าเค็มลดลงและถูกแทนที่ด้วยหาดเลน ในขณะที่ปากแม่นํ้าจะจมลงใต้นํ้าทําให้เกิด
การชะล้างพังทลายของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าข้างเคียง ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งนํ้าชายฝั่งจะมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและอาจมี
นํ้าเค็มรุกเข้ามามากขึ้น 

ตัวอย่างอ่ืนๆของพ้ืนที่ที่จะได้รับความเสียหาย คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นอีก    
1 เมตร พ้ืนที่ร้อยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกร่อนและพังทลาย ก่อให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนที่การเกษตร
และนากุ้งในบริเวณดังกล่าวด้วย 

2.ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจะทําให้การระเหยของน้ําทะเลในมหาสมุทร แม่นํ้า ลําธาร และ
ทะเลสาบเพ่ิมมากขึ้น ย่ิงทําให้ฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยู่ในบางบริเวณ ทําให้เกิดอุทกภัย ส่วนบริเวณอ่ืนๆ 
ก็จะเกิดปัญหาแห้งแล้ง เน่ืองจากฝนตกน้อยลง กล่าวคือ พ้ืนที่ภาคใต้จะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบ่อยคร้ังขึ้น 
ในขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเผชิญกับภัยแล้งมากขึ้น 
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การประเมินอย่างเป็นระบบในด้านผลกระทบป่าไม้และทรัพยากรนํ้าในการศึกษาล่าสุด ช้ีให้เห็นว่า
ทรัพยากรเหล่าน้ีประสบกับอัตราเสี่ยงในระดับสูง ป่าไม้ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสท่ีจะ
ประสบความแห้งแล้งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนที่น้อยลง แต่ฝนจะตกเพ่ิมขึ้นในภาคใต้ ซึ่ง
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของประเภทของป่าไม้ของประเทศและการคุกคามต่อระบบนิเวศ 

รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้วัฏจักรของนํ้าเปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหลของ
ระบบนํ้าผิวดิน และระดับนํ้าใต้ดินก็จะได้รับผลกระทบด้วย ทั้งพืชและสัตว์จึงต้องปรับปรุงตัวเองเข้าสู่ระบบ
นิเวศที่เปลี่ยนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอาจจะมีผลกระทบที่ต่อเน่ืองถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดและการ
แพร่กระจาย รวมถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้ไทยในอนาคตด้วย ยกตัวอย่างเช่น ป่าแล้งเขตร้อน มีแนวโน้มว่าจะ
ลุกเข้าไปในป่าช้ืนใกล้เขตร้อน น่ันคือพ้ืนที่ป่าช้ืนมีแนวโน้มลดลง และพ้ืนที่ป่าแล้งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

ระบบนิเวศทางทะเล ก็นับเป็นอีกระบบนิเวศหน่ึงที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เน่ืองจาก
ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น และอุณหภูมิผิวนํ้าที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธ์ุ รวมถึงการเกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน 

3.ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน้ํา 

การศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระบุว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อ
ภาคการเกษตรในประเทศไทย สัมพันธ์กับปริมาณน้ําในประเทศไทย มีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทําให้ปริมาณนํ้าลดลง (ประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งจะมีผลต่อผลผลิตด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ต้องอาศัยปริมาณนํ้าฝนและแสงแดดที่แน่นอน รวมถึงความช้ืน
ของดินและอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะด้วย 

ผลกระทบที่มีต่อส่วนอ่ืนๆ เช่น ระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้น จะทําให้การระบายนํ้าลงสู่ทะเลของที่ราบลุ่ม
ภาคกลางช้าลง รวมถึงการรุกของนํ้าทะเลเข้ามาในแม่นํ้า จะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง    การป้องกัน
อาจทําได้โดยการสร้างเข่ือน และประตูนํ้าป้องกันนํ้าเค็ม แต่วิธีการน้ีต้องลงทุนสูง ดังน้ันเมื่อราคาของการ
ป้องกันสูงเกินกว่าที่ชาวนาจะสามารถรับได้ การปรับตัวโดยการเปลี่ยนพืช หรือทิ้งพ้ืนที่ทํากินในบริเวณท่ีให้ผล
ผลิตตํ่าจึงเป็นทางออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

สําหรับประเทศไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรจะไม่รุนแรง
มาก เพราะพ้ืนที่ชลประทานจะได้รับการป้องกัน แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะรุนแรงในบริเวณ
ที่ขาดนํ้าอยู่แล้ว 

นอกจากน้ี ผลกระทบยังอาจเกิดขึ้นกับการทําประมง เน่ืองจากแหล่งนํ้าที่เคยอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี 
เช่น แม่นํ้าสายเล็กๆ ทะเลสาบ และห้วยหนองคลองบึง อาจแห้งขอดลงในบางฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การขยายพันธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า ซึ่งจะทําให้จํานวนและความหลากหลายของชนิดของสัตว์นํ้าลด
จํานวนลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งนํ้าแถบลุ่มแม่นํ้า
โขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงอย่างต่อเน่ือง หากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงดําเนินต่อไป 
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เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง 

ระดับนํ้าในลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมาลดตํ่าลงอย่างมากในหน้าแล้ง ทําให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหาร
ลดน้อยลง ซึ่งคาดว่าความแห้งแล้งจะทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆ เน่ืองจากผลของสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

จากสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงจะทําให้ภัยธรรมชาติต่างๆเกิดบ่อยคร้ังและรุนแรงมากขึ้น อากาศท่ี
ร้อนขึ้น และความช้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นจะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยคร้ังขึ้น และไม่เป็นไปตามฤดูกาล ภาคใต้
ของประเทศซ่ึงเคยมีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านจะเกิดพายุมากขึ้น และความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นก็จะทวีความรุนแรง
เพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงอัตราเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นของแนวโน้มอุทกภัยแบบฉับพลันด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชน
จํานวนมากไร้ที่อยู่อาศัย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ 

ตัวอย่างที่เห็นชัด ได้แก่ เหตุการณ์พายุถล่มทางภาคใต้ของประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ซึ่ง
คร่าชีวิตผู้คนจํานวนมาก และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากภาวะนํ้าท่วมแล้ว ยังมีพายุฝน
ต่อเน่ือง รวมทั้งแผ่นดินถล่ม เป็นเหตุให้โคลน หิน ดิน และทรายจากภูเขาถล่มลงสู่พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร 
เหตุการณ์ในครั้งน้ันนับว่าเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหน่ึงในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ไทย 

ภัยธรรมชาติอีกอย่างหน่ึงที่คาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้น ได้แก่ ภัยแล้ง การลดลงของปริมาณนํ้าฝน และ 
การระเหยของน้ําที่เพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของภาวะแห้งแล้ง ทําให้พ้ืนที่ตลอดจนผู้ได้รับความเสียหายเพ่ิม
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในช่วงกลาง พ.ศ. 2533 ประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้งรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจาก
ปรากฏการณ์ เอล นินโญ ที่เช่ือกันว่าอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงต่อผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ นอกจากน้ีไฟป่าอาจจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นสืบ
เน่ืองมาจากภัยแล้ง 

4.ผลกระทบด้านสุขภาพ 

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นและเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบ่อยคร้ังส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารและน้ําด่ืมมีแนวโน้มว่าจะ
เพ่ิมสูงมากขึ้น ภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะนํ้าท่วม ทําให้เกิดการปนเป้ือนของเช้ือโรคในแหล่งนํ้า ไม่ว่าจะเป็น โรค
บิด ท้องร่วง และ อหิวาตกโรค เป็นต้น 

โรคติดต่อในเขตร้อนก็มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้น และจะคร่าชีวิตผู้คนเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะไข้มาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ เน่ืองจากการขยายพันธ์ุของยุงจะมากข้ึนในสภาวะแวดล้อมที่มี
อุณหภูมิสูงขึ้น อีกโรคหน่ึงที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงขึ้น คือ ไข้ส่า ปัจจุบันการระบาดของไข้ส่าในประเทศไทยมีความ
รุนแรง และมีจํานวนผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นกว่า 8-10 เท่า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและฤดูกาลท่ี
ไม่แน่นอน 

แนวโน้มของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารและ
ความอดอยาก ทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร และภูมิต้านทานร่างกายตํ่า โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา 
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5.ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันไม่เพียงแต่ส่งกระทบที่รุนแรงต่อประเทศ
ไทยในทางกายภาพเท่าน้ัน หากแต่ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การยุบตัวของพ้ืนที่ชายฝั่ง ภูมิอากาศแปรปรวน โรคระบาดรุนแรง และ 
ผลกระทบอ่ืนๆ ส่งผลให้มีประชากรบาดเจ็บล้มตาย ไร้ที่ทํากิน และ ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก นอกจากน้ี
ประชาชนยังจะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและน้ําด่ืมที่ถูกสุขลักษณะระหว่างภาวะนํ้าท่วม 
และความเสียหายที่เกิดกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งโดยมากผู้ที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจะเป็น
ประชาชนท่ียากจน และไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะป้องกันผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น การ
ป้องกันการรุกล้ําของนํ้าเค็มในพ้ืนที่ทํากิน อาจทําได้โดยการสร้างเข่ือน และประตูนํ้าป้องกันนํ้าเค็ม แต่วิธีการน้ี
ต้องลงทุนสูง ดังน้ันเมื่อราคาของการป้องกันสูงเกินกว่าที่ชาวนาจะสามารถรับได้ การทิ้งพ้ืนที่ทํากินในบริเวณท่ี
ให้ผลผลิตตํ่าจึงเป็นทางออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สําคัญตามแนว
ชายฝั่งที่ยุบตัว ภัยธรรมชาติ และ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติที่รุนแรง ล้วนส่งผลให้ผลิตผล
ทางการเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าออกหลักของประเทศมีปริมาณลดลง พ้ืนที่ที่คุ้มค่าแก่การป้องกันในเชิงเศรษฐกิจ 
และพื้นที่ที่มีการพัฒนาสูง อาจได้รับการป้องกันล่วงหน้า เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จําต้องมีโครงสร้าง
ป้องกันกระแสคล่ืน ซึ่งจะรุนแรงข้ึนเมื่อนํ้าทะเลสูงขึ้น หรือการสร้างกําแพงกั้นนํ้าทะเลหรือเขื่อน เพ่ือป้องกัน
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทางการเกษตร และการทํานาเกลือ เป็นต้น 

การป้องกันดังกล่าวน้ันจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาล ดังน้ัน ในพ้ืนที่ที่ไม่คุ้มค่าที่จะป้องกันใน
เชิงเศรษฐกิจจะถูกละทิ้งไป ซึ่งในส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด เช่น การช่วยเหลือ
ชาวนา ซึ่งจําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่ที่สูงขึ้นเน่ืองจากนํ้าทะเลรุก เป็นต้น 
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กิจกรรมที่ 1.1 จงอธิบายปจัจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกให้ถูกต้อง 
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กิจกรรมที่ 1.2 จงตอบคําถามต่อไปนี ้
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กิจกรรมที่ 2.1 จงตอบคําถามต่อไปนี ้
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กิจกรรมที่ 2.2 จงตอบคําถามต่อไปนี ้
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กิจกรรมที่ 2.3 จงตอบคําถามต่อไปนี ้
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บทที่ 3 
แนวทางแก้ไขและป้องกันสภาวะโลกร้อน 
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ความนํา 
 

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่โลกตระหนักว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้อง
ร่วมมือกันแก้ไขและมีการก่อต้ัง "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (UNFCCC: 
United Nations Framework Convention on Climate Change) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 เพ่ือเป็นเวทีเจรจา
ของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการหาทางออกร่วมกัน  อย่างไรก็ตาม แม้การประชุมภาคีอนุสัญญา (COP: 
Conference of the Parties) จะผ่านมา 18 ครั้งแล้ว แต่ดูเหมือนการเจรจาระหว่างประเทศ ยังคงไม่ออกดอก
ออกผลเป็นรูปธรรมพอที่จะแน่ใจได้ว่ามนุษย์จะหยุดวิกฤตดังกล่าวได้ ทั้งที่เรากําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็น
ผลต่อเน่ืองจากภาวะโลกร้อนซึ่งเลวร้ายขึ้นทุกปี  ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีความรับผิดชอบในการเร่งลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลับไม่ดําเนินการอย่างจริงจังในการลดการปล่อยก๊าซฯ ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ต้ังแต่ครั้ง
เริ่มต้นเจรจาอนุสัญญาฯ ซ้ําร้ายกลับมีความพยายามจากประเทศเหล่าน้ันและอุตสาหกรรมสกปรกในการทําให้
เป้าหมายหยุดโลกร้อนร่วมกันของโลกอ่อนแอลง ด้วยการไม่ยอมผูกพันตัวเองทางกฎหมายด้วยเป้าหมายการลด
การปล่อยก๊าซฯ ซึ่งเป็นกรอบที่ต้ังขึ้นร่วมกันภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้น
อนุสัญญาฯ แต่อ้างว่าจะดําเนินการเองโดยสมัครใจ และชักชวนประเทศอ่ืนๆ ให้เห็นด้วยกับแนวคิด "ไม่ต้อง
บังคับ” จะทําเองโดยสมัครใจ" น้ี โดยอ้างว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่ประเทศ
กําลังพัฒนาเพ่ือไว้ใช้ต้ังรับปรับตัวกับโลกร้อน แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็นเม็ดเงินที่ว่าน้ี  ย่ิงไปกว่าน้ัน กลไก
ตลาด (ซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต) เพ่ือชดเชยการปล่อยก๊าซฯ (offset) ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ประเทศพัฒนาแล้วซึ่ง
ต้องลดการปล่อยก๊าซ "มีความยืดหยุ่น" ในการลดมากขึ้น กลับทําให้การดําเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซฯ ที่
ต้นตออย่างแท้จริงชะงักงัน ซื้อเวลาให้อุตสาหกรรมสกปรกปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกต่อไป ในขณะที่
โครงการต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาอันเป็นผลพวงจากระบบดังกล่าวได้ก่อปัญหาต่อชุมชนท้องถิ่น
และสภาพแวดล้อม - สวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็น  ขณะเดียวกัน ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายก็พยายามยก
สิทธิในการพัฒนาให้เท่าเทียมมาเป็นข้ออ้างในการเดินหน้าใช้ทรัพยากรและปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปอย่าง
ไม่ลืมหูลืมตาเพ่ือก้าวตามวิถีการผลิตและการบริโภคที่เห็นแล้วว่าทําให้โลกขาดสมดุล ซ้ํายังกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้คนจํานวนมาก  
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 
บทที่ 3  แนวทางแก้ไขและป้องกันสภาวะโลกร้อน 
 
สาระสาํคญั 
 แนวทางการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการป้องกันสภาวะโลกร้อน 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

เมื่อศึกษาบทที ่3 จบแล้วผู้เรยีนสามารถกําหนดแนวทางการแก้ไขและปอ้งกันสภาวะโลกร้อนได้  
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 3.1  แนวทางการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
 3.2  แนวทางการป้องกันสภาวะโลกร้อน 
  
กิจกรรมการเรียนรู ้ 

ขั้นตอนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสารความรู้ บทที่ 3 ตอนที่ 3.1 ตอนที่ 3.2  

 2. กิจกรรมกลุม่ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย 
 3. นําเสนออภิปรายกลุ่ม 
 4. ทํารายงานการลดสภาวะโลกร้อนในชีวิตประจําวัน 
 5. นําส่งรายงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด 
  
สื่อการสอน 
 1. เอกสารความรู้ บทที ่3 เรื่องการแก้ไขและป้องกันสภาวะโลกร้อน 
 2. ใบกิจกรรมที่ 1 , 2 
 
ประเมินผล 

1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.ใบกิจกรรมท่ี 1, 2 
3.รายงานการลดสภาวะโลกร้อนในชีวิตประจําวัน 
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ตอนท่ี 3.1 แนวทางป้องกันสภาวะโลกร้อน 

เรื่องที่ 3.1.1 ความเป็นมาแนวทางแก้ไขปญัหาสภาวะโลกร้อน 

ในปัจจุบันโลกกําลังร้อนขึ้นจนอาจถึงหายนะและการหยุดวิกฤตน้ีเป็นความจําเป็นเร่งด่วนของมวล
มนุษยชาติ แต่ประสบการณ์กว่าสองทศวรรษ สอนมวลมนุษยชาติไม่อยากเห็นหายนะไว้ที่การเจรจาระดับโลกที่
ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลและนักการเมืองซึ่งได้รับการสนับสนุนหรือแม้กระทั่งครอบงําโดยอุตสาหกรรมสกปรกและ
บรรษัทที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจมหาศาล ผลักดันโลกเย็นที่เป็นธรรมด้วยนโยบายระดับชาติ ถึงเวลาที่ต้องลุก
ขึ้นมาผลักดันการเปลี่ยนแปลง และแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคลจะเป็นสิ่งจําเป็น แต่ทางออก
ของวิกฤตโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันต้องการการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายซึ่งเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาต่างๆ เข้ากับมิติการพัฒนารูปแบบใหม่ที่จะนําพาไปสู่สังคมที่ดีและเป็นธรรม 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ เพ่ือที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับโลกต่อไป 

ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้เป็นจํานวนมากควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน โดยการสร้างนโยบายเพ่ือรับมือกับวิกฤตโลกรอ้นที่ให้ความสําคัญกับการลดโลกร้อนที่ต้นตอของปัญหา
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการต้ังรับและปรับตัวต่อ
วิกฤตโลกร้อนของกลุ่มคนในสังคมท่ีมีความเสี่ยงและความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากโลกร้อนสูง สะท้อนความ
เป็นธรรม มีความเช่ือมโยงกับนโยบายอ่ืนๆ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและสิทธิของชุมชนในการเป็นเจ้าของ
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  

เรื่องที่ 3.1.2 การรับมือกับปัญหาสภาวะโลกร้อน 

ในการรับมือกับวิกฤตโลกร้อนในแง่มุมต่างๆ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ซึ่งในการกําหนด
นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรมจําเป็นจะต้องสร้างความเช่ือมโยงสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นและนโยบายรายประเด็นเหล่าน้ีเพ่ือให้นําไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 

1) "การซื้อ-ขายคาร์บอนและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต"   ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาโลกร้อน แต่เป็นการ
ประวิงเวลาและทําให้ปัญหาบานปลาย จึงควรหันมาให้ความสําคัญกับการลดโลกร้อนที่ต้นตอของปัญหา 

2) "พลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลและอุตสาหกรรม" เป็นตัวการสําคัญของภาวะโลกร้อน จึงถึงเวลาต้อง
เปลี่ยนผ่านจากสังคมที่พ่ึงพาพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลไปสู่สังคมท่ีใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างย่ังยืนซึ่งคํานึงถึง
ต้นทุนที่แท้จริงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบด้าน โดยไม่อ้าง "คาร์บอนตํ่า" มาใช้เลือกพลังงานที่ไม่
ย่ังยืนและอันตราย เช่น พลังงานนิวเคลียร์ เขื่อนขนาดใหญ่ พลังงานจากขยะ และถ่านหิน พร้อมทั้งหยุดขยาย
อุตสาหกรรมและโครงการขนาดใหญ่ซึ่งก่อมลพิษ ก๊าซเรือนกระจก และทําลายป่าไม้และฐานทรัพยากร 

3) "ป่าไม้"  ถูกมองว่าเป็นแหล่งดูดซับและเก็บกักคาร์บอนซึ่งจะช่วยลดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก
ในช้ันบรรยากาศ จึงมีความพยายามนําป่าไม้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอน แต่ป่าไม้
มีความสําคัญมากกว่าน้ันด้วยเป็นทั้งแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพและกําหนดระบบนิเวศน์ ทั้งยังเป็นที่อยู่
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ของประชากรโลกอีกจํานวนมากซึ่งมักไม่ค่อยมีพ้ืนที่ในสังคม การรักษาป่าธรรมชาติอย่างเป็นธรรมจึงต้อง
เคารพและส่งเสริมสิทธิชุมชนท้องถิ่นในการเป็นเจ้าของและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

4) "เกษตรกรรม"  เป็นภาคที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างย่ิงคนจนใน
ภาคเกษตร เกษตรกรรมคือความม่ันคงทางอาหารของประชากรโลก ในขณะเดียวกันระบบเกษตรอุตสาหกรรม
เคมีเข้มข้นปัจจุบันก็เป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
การเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรย่ังยืนและเกษตรอินทรีย์ที่คํานึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนบนพ้ืนฐานทรัพยากร
และสภาพที่เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือการผลิตอาหารที่ดี ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยัง
ช่วยให้เกษตรกรสามารถต้ังรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างย่ังยืน 

 
ตอนท่ี 3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกรอ้น 

การลดสภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงการช่วยกันแก้ไขปัญหา เน่ืองจากมนุษย์เป็น
ต้นเหตุหลักของการเกิดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เพราะเพียงแค่มนุษย์หายใจอยู่เฉยๆก็ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้ว ยังไม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราทําอยู่ทุกๆวัน ถึงเวลาที่เราต้องเลิกคิด
ว่าภาวะโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง ต้องหันมาร่วมมือกันเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาโลกร้อน
ของมวลมนุษยชาติ 

การลดสภาวะโลกร้อนน้ัน ต้องเร่ิมจากตัวเราก่อน แค่เราปรับเปล่ียนพฤติกรรมบางอย่างของเราทําอยู่
ในวันๆหน่ึง ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว  

1.ปรับ Desktop Wallpaper ของคอมพิวเตอร์ให้เป็นสําเข้ม ย่ิงเป็นสีดําเลยย่ิงดี เพราะว่ามันจะ
ประหยัดไฟมากกว่า รวมไปถึง Screen Saver ก็ให้ต้ัง Blank ไว้ มันจะเป็นหน้าจอดําสนิท ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อ
ไม่ได้ใช้งาน เช่น ตอนพักเที่ยง และตอนกลับบ้าน 

2. พกผ้าเช็ดหน้า แทนที่จะใช้กระดาษทิชชู สมัยน้ีมีกระดาษทิชชูห่อสวยๆพกง่ายๆออกมา หลายคน
ใช้มันแทนผ้าเช็ดหน้า เพราะว่ามันสะดวกและห่อมันก็น่ารักด้วย แต่กระดาษทิชชูผลิตมาจากต้นไม้ ย่ิงใช้มากก็
ย่ิงต้องตัดมาก ถ้าไม่จําเป็นก็พกผ้าเช็ดหน้าเพ่ือรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

3. การชาร์ตแบตมือถือ การชาร์ตแบตมือถือของคนทั่วๆไปเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง 95% 
เพราะว่ามักจะเสียบสายค้างไว้ทั้งๆที่แบตเต็มแล้ว ท่านรู้ไหมว่าถึงแบตจะเต็มแล้วแต่ว่าถ้าไม่ถอดออกมันก็จะยัง
กินไฟอยู่ ฉะน้ันเวลาแบตเต็มแล้วก็ให้ถอดสายออก ถ้ายังเสียบหม้อแปลงกับเต้าเสียบค้างไว้มันก็ยังกินไฟอยู่
ควรถอดออกให้หมด 

4. ประหยัดน้ํา ควรมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า ไม่ใช้นํ้าแบบสิ้นเปลือง ควรเปลี่ยนก๊อกแบบ
ทั่วไป มาใช้ก๊อกนํ้าแบบเพิ่มฟองอากาศ นํ้าที่ไหลออกมาจะมีฟองอากาศออกมาด้วยทําให้ดูเหมือนมีนํ้าไหล
ออกมามาก สามารถประหยัดกว่าก๊อกธรรมดาถึงครึ่งหน่ึง ซึ่งก๊อกนํ้าดังกล่าวมีลักษณะก๊อกนํ้าที่ใช้ในห้องนํ้า
ตามห้างสรรพสินค้าเวลาใช้นํ้าที่อ่ืนที่ไม่ใช่บ้านเราก็ควรจะประหยัด เช่น เวลาไปพักตามโรงแรมก็ไม่ควรใช้นํ้า
อย่างฟุ่มเฟือย เพราะทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้เหมือนกัน 

5. ประหยัดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้และควรถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน สําหรับหลอดไฟ 
การเปล่ียนหลอดไส้มาเป็นหลอดประหยัดไฟ CFL ซึ่งอาจมีราคาแพงแต่ก็ประหยัดไฟกว่ามาก และอายุการใช้
งานก็ยาวกว่า ซึ่งในระยะยาวก็จะคุ้มกว่า ประหยัดค่าไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าได้ในอนาคต 
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6. ลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ถุงพลาสติกทําให้เราสะดวกข้ึน แต่ผลเสียของการใช้พลาสติกเป็นสาเหตุ
หน่ึงที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เพราะพลาสติกย่อยสลายยาก ใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปี ส่งผลต่อ
การเกิดมลภาวะของโลก ถ้าไม่มีจําเป็นไม่ควรใช้ การใช้ถุงผ้าแทน เป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก  

7. ลดอาหารแช่แข็ง ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมบริโภคอาหารแช่แข็ง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆเน่ืองจาก
สะดวกสบายในการหาซื้อ ขั้นตอนการผลิตอาหารแช่แข็งน้ันเปลืองพลังงานอย่างมาก เพราะว่ากล่องที่ใส่ก็เป็น
พลาสติก ขั้นตอนในการขนส่งก็ต้องเก็บไว้ในที่เย็นตลอดเวลา รวมไปถึงตอนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือตาม
แผนกอาหารในห้างสรรพสินค้า แม้กระทั่งการรับประทานยังต้องใช้พลังงานในการอุ่น ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควร
บริโภค เพราะสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก การบริโภคอาหารสดจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารครบ 5 หมู่
มากกว่า 

8. ใช้จักรยาน การใช้จักรยานเป็นทางเลือกหน่ึงในการประหยัดพลังงานเช้ือเพลิงคือนํ้ามันและเป็น
การออกกําลังกายในการส่งเสริมสุขภาพดี เช่น ป่ันไปทําธุระใกล้ๆบ้าน ป่ันไปทํางาน ป่ันออกกําลังกาย เป็นต้น 
การป่ันจักรยานจะช่วยให้เกิดพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะ โดยประเทศที่ป่ันจักรยานมากที่สุดในโลกคือ
เนเธอร์แลนด์ 

9. ลดการ Shopping  การ Shopping ทําให้มนุษย์มีความสุข แต่ลดการซื้อแบบสิ้นเปลืองลง ซื้อใน
สิ่งที่จําเป็นต้องใช้ และนําสิ่งของกลับมาใช้ซ้ําอีก เพ่ือลดปริมาณการผลิตทางอุตสาหกรรม เพราะอุตสาหกรรม
เหล่าน้ีต้องใช้พลังด้านต่างๆในการผลิตมากหลายเท่า  

10. ปลูกต้นไม้ มนุษย์ทุกคนชอบธรรมชาติ เวลาที่ได้เห็นสถานที่ที่มีธรรมชาติงดงาม ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้
ที่เขียวชอุ่ม นํ้าใสๆ ชายหาดที่ขาวสะอาด มองแล้วเกิดความสบายใจ ควรช่วยกันปลูกต้นไม้ ตามสวนหน้าบ้าน 
หรือ  พ้ืนที่ว่างเปล่า ใส่กระถางไว้ก็ได้ ทําให้บ้านดูสวย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่น่ามอง ช่วยลดก๊าซพิษใน
อากาศได้ 
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กิจกรรมท่ี 1 
บทที่ 3 เรื่องการแก้ไขและปอ้งกันสภาวะโลกร้อน 

วิชา สภาวะโลกร้อน พว 02018 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
คําสั่ง ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อเรื่อง 1.1 การแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน และ 
1.2 การป้องกันการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน นําเสนอหน้าช้ันเรียนในรูปแบบผังความคิด(Mind Mapping) 
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กิจกรรมท่ี 2 
บทที่ 3 เรื่องการแก้ไขและปอ้งกันสภาวะโลกร้อน 

วิชา สภาวะโลกร้อน พว 02018  
ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
คําสั่ง ใหผู้้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน ร่วมกันทํารายงานในหัวข้อ การลดสภาวะโลกร้อนในชีวิตประจําวัน 
พร้อมทํารายงานจํานวน 1 เล่ม 
 

 
.....................................................................................................................................................................
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บทที่ 4 
โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
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ความนํา 
 

โครงงาน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสิ่งใด
สิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่งที่สงสัยและอยากรู้คําตอบให้ลึกซึ้ง ชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเร่ืองน้ันๆให้มากขึ้น
กว่าเดิม โดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญญาหลายๆด้านมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนอย่าง
ต่อเน่ือง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษา
หรือคําตอบเก่ียวกับเร่ืองน้ันๆและเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยผู้เรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผนลงมือปฏิบัติ
ตามแผน อาศัยเคร่ืองมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติภายใต้คําแนะนํา กระตุ้นจากครูผู้สอนหรือ
ผู้เช่ียวชาญ ช้ีแนะแนวทาง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงาน รวมท้ังการวัดผลประเมินผล 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 
บทที่ 4   โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
 
สาระสาํคญั   

 การวางแผนและจัดทําโครงงานลดสภาวะโลกร้อนควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้พลังงาน รี
ไซเคิล ใช้วัสดุทดแทนเพ่ือลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมปริมาณต้นไม้ หรือกิจกรรมอ่ืนๆทีล่ดการเกิดก๊าซ
เรือนกระจก ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

เมื่อศึกษาบทที ่4 จบแล้วผู้เรยีนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและประเภทของโครงงาน อธิบายความแตกต่างของโครงงานแต่ละประเภทได้ 
2. วางแผนการเรียนรู้โดยโครงงานได้ 
3. อธิบายที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สมมุติฐาน วิธีดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับได้ถูกต้อง 
4. จัดทํารายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงานได้ถูกต้อง 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 4.1  ความหมายของโครงงาน 
 4.2  การวางแผนทําโครงงาน 
 4.3  แนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 4.4  การรายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 4.5  ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้ 
ขั้นตอนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสารความรู้ บทที่ 4 ตอนที่ 4.1 ตอนที่ 4.2 ตอนที่ 4.3 

 2. ทําใบกิจกรรมท่ี 1 บทที่ 4 
 3. ศึกษาใบความรู้ บทที ่4 ตอนที่ 4.4 ตอนท่ี 4.5 
 4. จับกลุม่กันทําใบกิจกรรมที่ 2 บทที่ 4 
 5. นําใบกิจกรรมที่ 2 บทที่ 4 ไปให้ครทูี่ปรึกษาตรวจและให้ความเห็นโครงงาน 
 6. ทําโครงงานตามแผนการเรยีนรู้โดยโครงงานลดสภาวะโลกร้อนในใบกิจกรรมที ่2 บทที่ 4 
    โดยและรายงานผลการทําโครงงานให้กับครูที่ปรึกษาเป็นระยะ 
 7. ทํารายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงานส่งครูที่ปรึกษา 
  
สื่อการสอน 
 1. เอกสารความรู้ บทที ่4 เรื่องโครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
 2. กิจกรรมที่ 1 , 2 
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ประเมินผล 

1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.ใบกิจกรรมท่ี 1, 2 
3.รายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงาน 
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ตอนท่ี 4.1  ความหมายของโครงงาน 
“โครงงาน” (Portfolio) คือ แผนงาน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนร่วมกันกําหนดขึ้นตามความ

สนใจ ความต้องการ และนําไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละภาคเรียน ผลจากการ
ทําโครงงาน คือ ผลผลิตที่เป็นองค์ความรู้ตามหมวดวิชาน้ัน หรือผลงานที่เป็นประโยชน์โดยมีการบูรณาการ
สาระอ่ืน ๆ ที่จําเป็นและสอดคล้องกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทําโครงงานน้ัน เป็นการการเรียนโดย 
“โครงงาน” เป็นการเรียนโดยใช้ความรู้ในหมวดวิชาหรือบูรณาการเน้ือหาต่างๆ ที่จําเป็น โดยมีครูเป็นผู้ให้
คําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และกระตุ้นเสริมแรง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กลุ่ม 

การเรียนรู้โดยโครงงาน หมายถึง การเรียนรู้โดยการปฏิบัติติงานอย่างเป็นระบบของผู้เรียน ซึ่งเริ่มจาก
การวิเคราะห์เลือกสาระ การวางแผนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติตามแผนจนได้ข้อสรุปในเรื่องน้ันๆ จัดทําเป็น
ผลงานหรือช้ินงานออกมา รายงานผลการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 
โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1. โครงงานประเภทการสํารวจ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงแล้วนําผลสรุปที่ได้ 
เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เคยมีผู้สํารวจไว้ให้ทันสมัย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของข้อมูลเช่น พืช
สมุนไพรแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไรหรือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล 

2. โครงงานประเภทการทดลอง เป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ เพ่ือหาทางเลือกใหม่หรือ
ทางเลือกที่ดีกว่า หรือเป็นการทดลองเพ่ือพัฒนาด้านการเกษตร ด้านอาหารและยา เป็นต้น 

3. โครงงานประเภทการประดิษฐ์หรือพัฒนา เป็นการประยุกต์หลักการทฤษฎี นํามาประดิษฐ์เครื่อง
อุปโภค บริโภค เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นก็ได้ 

4. โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย เป็นการศึกษาทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ โดยส่วนมากมักเป็น
ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ หรือทฤษฎีคณิตศาสตร์ 
 
ตอนท่ี 4.2  การวางแผนทําโครงงาน 

2.1 การวางแผนการทําโครงงาน ผู้เรียนต้องเขียนแผนการเรียนรู้โดยโครงงานหรือที่เรียกว่าแผนการ
ทําโครงงานเพ่ือต่อสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโดยครูเป็นผู้ตรวจ ช่วยแนะนํา ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันไป
โดยตลอด ถ้าต้องการความสวยงาม ควรให้ผู้เรียนจัดทําเป็นรูปเล่ม มีหน้าปกและหน้าอนุมัติให้เรียบร้อย 

การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเรื่องใดจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด  รอบคอบ และมีการ
กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานอย่างรัดกุม ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่
กําหนดไว้  ประเด็นที่ต้องร่วมกันคิดวางแผนในการทําโครงงานมีดังน้ี คือ ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทาง 
และวิธีการแก้ปัญหาท่ีสามารถปฏิบัติได้  การออกแบบการศึกษาทดลองโดยกําหนดและควบคุมตัวแปร วัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมี เวลา และสถานที่จะปฏิบัติงาน 

หัวข้อการเขียนแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 
1) ช่ือเรื่อง 
2) ช่ือผู้จัดทํา 
3) ช่ือที่ปรึกษา 
4) ที่มาและความสําคัญ 
5) วัตถุประสงค์ 
6) เป้าหมาย 
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7) สมมุติฐาน(ถ้ามี) 
8) วิธีดําเนินงาน 
9) ระยะเวลา 
10) แผนปฎิบัติงาน 
11) งบประมาณ 
12) สถานที่ดําเนินการ 
13) การติดตามประเมินผล 
14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15) รายการอ้างอิง(ถ้ามี) 

 
 

ตอนท่ี 4.3  แนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 
1) ชื่อเรื่อง ได้มาจากสาระการเรียนรู้ที่เลือกทํา ควรเขียนสั้นๆ ชัดเจนว่าทําเรื่องอะไร เช่น 

- โครงงานทําหมวกจากกล่องนม 
- โครงงานสํารวจสมุนไพรในหมู่บ้าน 
- โครงงานทดลองปลูกพืชโดยไม่ใช้นํ้า 

2) ชื่อผู้จัดทํา ระบุช่ือผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนที่ทําโครงงาน 
3) ชื่อที่ปรึกษา ถ้าเป็นคนละคนกับครูประจํา ผู้เรียนต้องไปประสานงาน 
4) ที่มาและความสําคัญ เป็นการเขียนเพ่ืออธิบายความเป็นมา อธิบายสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่ 

เหตุผลและความเป็นจริงของกลุ่ม (หรือของตนเอง) ที่ต้องการศึกษาเรื่องน้ัน เพราะเร่ืองที่ปรึกษามีความสําคัญ
มากอย่างไร เป็นเรื่องที่จะศึกษาขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากท่ีเคยมีผู้ศึกษาหรือทําไว้แล้ว หรือเป็นเรื่องที่
จะแก้ปัญหาในท้องถิ่นก็ระบุถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่ สภาพที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นหลังจากทําโครงงานน้ี คือจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร เป็นประโยชน์ เป็นผลดีต่อชุมชนอย่างไร 

 
การเขียนที่มาและความสําคัญของเร่ืองที่นํามาจัดทําเป็นโครงงานมี 3 ส่วน คือ 

ส่วนนํา เป็นการบรรยายถึงความเป็นมา สภาพปัญหา เหตุผล หรือนโยบาย หลักเกณฑ์
แนวคิดต่างๆท่ีเป็นมูลเหตุจูงใจให้จัดทําโครงงาน 

ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นการบรรยายว่าโครงงานที่ทําเป็นการศึกษาหาความรู้ในเร่ืองใด เรื่องน้ันสําคัญ
อย่างไร เป็นประโยชน์มากอย่างไร หรือช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง หรือถ้าเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์บอกว่า
นําไปใช้สอยอะไร มีคุณค่าอย่างไร 

ส่วนสรุป สรุปว่าจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องจัดทําขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือช่วยขยายความรู้ให้กว้างขวาง 
ช่วยอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 

การเขียนที่มาและความสําคัญควรใช้ถ้อยคําง่ายๆ ให้ทุกส่วนร้อยเรียงสอดรับกันเป็นทอดๆไม่ต้องยาว
มาก ดังตัวอย่าง 
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โครงงานสํารวจสมุนไพรในหมู่บ้าน 
ท่ีมาและความสําคัญ 

สมุนไพรในหมู่บ้าน…..มีจํานวนมาก บางชนิดชาวบ้านนําไปใช้รับประทาน บางชนิดก็นําไป
ทําเป็นยา แต่มีชาวบ้านจํานวนมากที่ยังไม่รู้จักและไม่ทราบคุณและโทษของสมุนไพรแต่ละชนิด 

ในหมู่บ้าน…มีผู้สูงอายุสองท่านที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรมาจากบรรพบุรุษ 
แต่ทั้งสองท่านไม่ได้ถ่ายทอดต่อให้ลูก หลาน ความรู้ที่มีอยู่ไม่นานก็จะสูญหายไปตามอายุขัยของท่านหากไม่
มีการรวบรวมข้อมูลสมุนไพรต่างๆในหมู่บ้านไว้เมื่อเวลาล่วงเลยไปก็จะไม่มีผู้รู้จักสมุนไพรเหล่าน้ัน ทําให้
สมุนไพรบางชนิดสูญพันธ์ุไปโดยที่ไม่มีใครรับการถ่ายทอดมาเน่ืองจากไม่เห็นความสําคัญ ไม่รู้คุณค่า ไม่
ทราบถึงประโยชน์ของสมุนไพรน่ันเอง 

ดังน้ัน การรวบรวมสมุนไพรจะทําให้ทราบว่าในหมู่บ้านมีสมุนไพรชนิดใดบ้าง แต่ละชนิดมี
สรรพคุณอย่างไร มีวิธีการดูแลและดํารงไว้อย่างไร เพ่ือให้ประชาชนนําสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป 

5) วัตถุประสงค์ เขียนอธิบายเป็นข้อๆ ว่าทําโครงงานน้ันเพ่ืออะไร ควรศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ใน
สาระที่เลือกไปทําโครงงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียน เพ่ือให้การทําโครงงานสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังตัวอย่าง 

- เพ่ือศึกษาชนิดและสรรพคุณของสมุนไพร 
- เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงที่ใช้ปุ๋ยชนิดต่างกัน 
- เพ่ือประดิษฐ์ของชําร่วยจากวัสดุเหลือใช้ 
- เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของอําเภอเพ็ญ 

6) เป้าหมาย เขียนอธิบายว่าจะทําผลงานหรือช้ินงานอะไรบ้าง จํานวนเท่าไร คุณภาพของผลงานเป็น
อย่างไร โดยแยกเป็น 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ระบุชนิด ประเภท และจํานวนของผลงานหรือช้ินงานเช่น 
- สํารวจสมุนไพรในหมู่บ้าน จํานวน 50 ชนิด 
- ประดิษฐ์ของชําร่วยจากวัสดุเหลือใช้ จํานวน 20 แบบ 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ การแสดงถึงคุณค่าผลงานหรือคุณลักษณะของผลงานว่า ดี 
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปตามทฤษฎีอย่างไร เช่น 

- ผู้เรียนและประชาชนในหมู่บ้านเห็นคุณค่าของสมุนไพร 
- ของชําร่วยที่ประดิษฐ์มีความสวยงามเหมาะสมกับการเลือกใช้ในโอกาสต่างๆ ให้
เห็นคุณค่าความเจริญทางจิตใจ 

7) สมมุติฐาน (ถ้ามี) คือ การคาดคะเนคําตอบไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ตามหลักทฤษฎี ถ้าเป็น
โครงงานประเภททดลองมักมีการต้ังสมมุติฐาน เช่น 

- ความถี่คลื่นเสียงแรงขึ้นมีประสิทธิภาพในการไล่แมลงได้สูงขึ้น 
- ปุ๋ยหมักทําให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตได้ดีกว่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี 

8) วิธีดําเนินงาน เป็นการระบุขั้นตอนการทําโครงงานในภาพรวมต้ังแต่ต้นจนจบว่าจะต้องทําอะไรบ้าง 
เรียงตามลําดับ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นปฏิทินปฏิบัติงาน ดังตัวอย่าง 

1. วิเคราะห์เลือกหัวข้อที่จะทําโครงงาน 
2. ติดต่อประสานงานที่ปรึกษา 
3. ศึกษาหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
4. จัดทําแผนการทําโครงงาน 
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5. เสนอขออนุมัติแผน 
6. ปฏิบัติงานตามแผน 
7. บันทึกและประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน 
8. เขียนรายงานผลการทําโครงงาน 
9. เสนอผลงานและเอกสารรายงานต่อสถานศึกษา 

9) ระยะเวลา เป็นการระบุระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นทําโครงงานจนสําเร็จว่าใช้เวลานานเท่าใดเช่น              
17 พฤษภาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2549 

10) แผนปฏิบัติงาน เป็นการกําหนดกระบวนการในการทําโครงงานอย่างละเอียด โดยระบุกิจกรรม 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบและตัวบ่งช้ีความสําเร็จเพ่ือการประเมินผลไว้ด้วย 

11) งบประมาณ เป็นการประเมินการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงงานทั้งหมด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
เดินทาง ค่าเคร่ืองมือบางชนิด เป็นต้น 

การทําโครงงานนั้นให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้มาก ไม่
ต้องการให้ผู้เรียนซื้อวัสดุราคาแพงที่ต้องลงทุนมากๆ 

12) สถานที่ดําเนินงาน ระบุสถานที่หลักที่ใช้จัดทําโครงงานและสถานที่ที่เก่ียวข้อง เช่น 
โครงงานสํารวจสมุนไพรในหมู่บ้าน ที่บ้าน…………….. ตําบล…………….. อําเภอ……….. 
จังหวัด…………...……… 
13) การติดตามประเมินผล ผู้เรียนเสนอไว้ในแผนการทําโครงงานเพ่ือให้สถานศึกษาทราบว่าผู้เรียน

เสนอไว้ในแผนการทําโครงงาน เพ่ือให้สถานศึกษาทราบว่า ผู้เรียนจะมีการติดตามประเมินผลการทําโครงงาน
ของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน หรือระยะก่อนทําโครงงาน เป็นระยะที่ผู้สอนต้องสังเกต/สร้างความ
สนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จากน้ันตกลงร่วมกัน เลือกเร่ืองที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียดผู้สอนสร้างความสนใจ
ให้เกิดกับผู้เรียนซึ่งมีหลายวิธี โดยอาจศึกษาเรื่องจากการบอกเล่าของผู้ใหญ่หรือผู้รู้ จากประสบการณ์ของ
ผู้เรียน/ผู้สอน จากเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ จากการเล่นของผู้เรียน จากความคิดที่เกิดขึ้นจากวัตถุสิ่งของที่
ผู้สอนนํามาในห้องเรียน หรือจากตัวอย่างโครงงานที่ผู้อ่ืนทําไว้แล้ว เป็นต้น เมื่อเกิดความสนใจแล้วก็จะถึงการ
กําหนดหัวข้อโครงงาน โดยนําเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมาอภิปรายร่วมกัน แล้วกําหนดเร่ืองน้ันเป็นหัวข้อโครงงาน 
ทั้งน้ีจะต้องคํานึงว่าการกําหนดหัวข้อโครงงานน้ันจะกระทําหลังจากการตรวจสอบสมมติฐานเสร็จสิ้นแล้ว 

ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน หรือระยะระหว่างทําโครงงาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนกําหนดหัวข้อคําถาม 
หรือประเด็นปัญหา ที่ผู้เรียนสนใจอยากรู้ แล้วต้ังสมมติฐานมาตอบคําถามเหล่าน้ัน ทดสอบสมมติฐานด้วยการ
ลงมือปฏิบัติ จนค้นพบคําตอบด้วยตนเองหรือเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานหรือไม่ การทํา
โครงงานมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ผู้เรียนกําหนดปัญหาที่จะศึกษา 
2. ผู้เรียนต้ังสมมติฐานเบ้ืองต้น 
3. ผู้เรียนตรวจสอบสมมติฐานเบ้ืองต้น 
4. สรุปข้อความรู้จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน 

ระยะที่ 3 ขั้นสรุป หรือระยะหลังทําโครงงาน เป็นระยะสุดท้ายของโครงงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ผลงานเป็นอย่างไร สมาชิกในกลุ่มพึงความพอใจมากน้อยเพียงใด ที่ผู้เรียนค้นพบ
คําตอบของปัญหาแล้ว และได้แสดงให้ผู้สอนเห็นว่าได้สิ้นสุดความสนใจในหัวข้อ 
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ตัวอย่าง 
แบบติดตามประเมินผล 

1. ก่อนทําโครงงาน 

รายการประเมิน มี ไม่มี แนวทางแก้ไข 

1. วัสดุอุปกรณ์………………….. 
2. ค่าใช้จ่าย…………………….. 
3. เอกสารสําหรับค้นคว้า………. 
4. ผู้รู้ภูมิปัญญา……………….. 
ฯลฯ 

………… 
………… 
………… 
…………. 

………… 
………… 
………… 
…………. 

…………………………..,. 
…………………………..,. 
…………………………..,. 
…………………………..,.. 

2. ระหว่างทําโครงงาน 

รายการประเมิน การปฎิบัติ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. การมีส่วนร่วมของสมาชิก……….. 
2. ความรับผิดชอบ………………… 
3. ตรงต่อเวลา…………………….. 
4. ปฎิบัติงานได้สําเร็จ……………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

 

3. หลังทําโครงงาน 

รายการประเมิน มาก ปานกลาง น้อย 

1.ผลงาน/ช้ินงาน 
  1) มีคุณค่า ……………………………… 
  2) การใช้ประโยชน์…………………… 
2.ทักษะที่ได้รบัจากการทําโครงงาน 
  1. การคิด……………………………….. 
  2. การวางแผน…………………………. 
  3. การแสวงหาความรู้………………… 
3. ความพึงพอใจจากการทําโครงงาน 
ฯลฯ 

 
………………. 
………………. 
 
………………. 
………………. 
………………. 

 
………………. 
………………. 
 
………………. 
……………….………
………. 

 
………………. 
………………. 
 
………………. 
……………….……
…………. 

รายการประเมินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเน้ือเรื่องและประเภทของโครงงานที่ทํา เครื่องมือประเมิน
มีหลากหลาย เช่น แบบสอบถาม การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงความรู้สึก เป็นต้น 

14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ เขียนบรรยายให้ทราบว่าถ้าทําโครงงานน้ีสําเร็จจะได้รับผลอย่างไรเช่น มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชนหรือไม่อย่างไร เช่น 

- ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสมุนไพร 
- ผู้เรียนสามารถนําสมุนไพรไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

15) รายการอ้างอิง (ถ้ามี) เป็นการระบุรายช่ือเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆที่ผู้เรียนใช้ค้นคว้า ประกอบการทํา
โครงงาน เช่น 

ธวัชชัย สันติสุข. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เล่ม 21. กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์(๑๙๗๗), 2539 
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(ปก) 
แผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 

เรื่อง 
………………………………………. 

 
รายวชิา………………………………….ระดับ ………………………… 

ภาคเรียนท่ี………………. ปีการศึกษา ……………………… 
 
 

โดย 
1. ………………………………….. 

2. …………………………………….. 
 
 
 

กศน.ตําบล/ ศูนย์การเรยีนชุมชน…………………………….. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอ……….. 
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(หน้าอนุมัติ) 
การอนุมัติแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 

1.  ชื่อโครงงาน ……………………………………………………….. 
รายวิชา …………………….. ระดับ……………………… 
ภาคเรียนที…่………… ปีการศึกษา …………………… 

2.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ……………………………………………… 
3.  ชื่อผู้จัดทาํ 

3.1 …………………… รหัสประจําตัว ……………………… 
3.2 …………………… รหัสประจําตัว ……………………… 

ฯลฯ 
4.  ความเห็นของคณะกรรมการ 

  เห็นควรอนุมติั       เห็นควรปรับปรุง 
 

ลงช่ือ ………………กรรมการ   ลงช่ือ …………………. กรรมการ 
  (……………………..)             (………………….) 
   ……./………/……….      . ………./………../……… 

5.  ผลการพิจารณาของสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ …………………… ผู้บริหารสถานศึกษา 
       (………………………) 
         ………/………/…….. 
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การอนุมัติแผน เม่ือผู้เรียนจัดทําแผนเสร็จ ให้เสนอครูผู้สอน ช่วยตรวจแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม
ครูผู้สอนนําเสนอต่อคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งต้ังขึ้นเพ่ือให้ความเห็นชอบ หรือสถานศึกษาอาจ
มอบหมายให้ ครูผู้สอนอาจพิจารณาเห็นชอบก็ได้ แล้วนําเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

การปฏิบัติงานตามแผน ขั้นตอนน้ีสําคัญมากเพราะถ้าไม่ลงมือปฏิบัติผู้เรียนก็ไม่ได้เรียนรู้ ไม่ได้แสดง
ความสามารถ และไม่มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมให้เห็น ดังน้ันครูจึงควรกระตุ้น ติดตามให้ผู้เรียนมีการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ในขั้นตอนน้ีมีสิ่งที่ผู้เรียนต้องดําเนินงาน คือ 

1) บันทึกผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้เรียนบันทึกงานที่ปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

2) รายงานความก้าวหน้า โดยปกติควรกําหนดให้ผู้เรียนรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ใน
การพบกลุ่ม เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการปฏิบัติงานจริง 

3) ประเมินผลระหว่าง-หลังปฏิบัติงาน ทั้งครูและผู้เรียนสามารถร่วมกันประเมินได้ การ
ประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะทราบว่าการทําโครงงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ผู้เรียน
ปฏิบัติงานด้วยความขยัน เพียงใด รู้สึกอย่างไรต่อการทําโครงงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จก็ประเมินอีกครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

4) ออกแบบรูปแบบของผลงาน ผู้เรียนช่วยกันออกแบบของผลงานที่ได้จากการสํารวจ 
ทดลองหรือประดิษฐ์ ว่าจะออกมารูปแบบใด เช่น เอกสาร แผ่นพับ แผนภูมิ สิ่งประดิษฐ์ แบบจําลอง 
ช้ินงานสภาพจริง หุ่น นิทรรศการ เป็นต้น 

 
ตอนท่ี 4.4 การรายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงาน 

เอกสารรายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงาน มีส่วนประกอบ ดังน้ี 
4.1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 

- ปก 
- บทคัดย่อ เป็นการเขียนแสดงที่มา วัตถุประสงค์ วิธีการทําโครงงาน ผลสรุปและการนําไปใช้
ประโยชน์ โดยเขียนเป็นความเรียงสั้นๆ 
- สารบัญ เป็นการเขียนแสดงลําดับของหัวเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารรายงาน 

4.2 ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 บทนํา ประกอบด้วย 

(1) ที่มา และความสําคัญ ของโครงงาน 
(2) ช่ือโครงงาน 
(3) วัตถุประสงค์ เหมือนที่เขียนไว้ในแผนการเรียนรู้ในโครงงาน 
(5)  เป้าหมาย 
(7) สมมุติฐาน (ถ้ามี) 
(8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ตอนท่ี 2 การศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ให้บรรยายว่าการทําโครงงานเรื่องน้ัน ผู้เรียนได้ไป

ศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลอะไรบ้าง อาจจะไปศึกษาจากเอกสาร ค้นทาง Inter สอบถามจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ แล้วนําข้อมูลมาเขียนสรุป 
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ตอนท่ี 3 วิธีการดําเนินงาน ให้อธิบายสั้น ๆ แต่ละขั้นตอนของการทําโครงงานตามความเป็น
จริง ต้ังแต่ต้นจนจบว่าทําอย่างไร เช่น 

(1) การเลือกเรื่องที่จะทําโครงงานทําอย่างไร เช่น ประชุมหารือ ใช้ตารางวิเคราะห์ทางเลือก 
(2) การเขียนแผนการทําโครงงานทําอย่างไร เช่น ประชุมหารือ ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นคํานวณ

ค่าใช้จ่าย 
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถ้าเป็นโครงงานสํารวจให้เขียนว่ารวบรวมข้อมูลอย่างไร กับใคร ที่

ไหน ใช้เครื่องมืออะไร ถ้าเป็นโครงการทดลอง โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ก็เขียนขั้นตอนการทดลอง 
ขั้นตอนการประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่ใช้ งบประมาณที่ใช้ เป็นต้น 

(4) สถิติที่ใช้ โครงงานประเภทสํารวจบางเรื่องอาจใช้การรวบรวมจํานวน และ ค่าร้อยละ 
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานทําอย่างไร เช่น มีการประเมินก่อน ระหว่างและหลังการ

ปฏิบัติงาน 
ตอนที่ 4 ผลการดําเนินงาน คือ การเขียนบรรยายว่าผลการทําโครงงาน เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ได้ผลงานหรือช้ินงานตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหรือไม่ 
ตอนท่ี 5 สรุปผลการเรียนรู้ การนําไปใช้ประโยชน์ การสะท้อนความรู้สึกและข้อเสนอแนะให้

เขียนบรรยายว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการทําโครงงานตามสาระการเรียนรู้คืออะไร ผู้เรียนสามารถนํา
องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
4.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย 

- รายการอ้างอิง ระบุช่ือเอกสาร สื่อประเภทต่างๆท่ีใช้ประกอบในการทําโครงงาน 
- ภาคผนวก ใส่เอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือราชการที่ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

แผนที่หมู่บ้าน เป็นต้น 
4.4 การเผยแพร่การเรียนรู้ การทําโครงงานผู้เรียนได้นําเน้ือหาส่วนหน่ึงที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้

แยกกันไปทําโครงงาน ดังน้ัน เมื่อทําเสร็จแล้วก็ควรนําความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งสามารถจัดทําได้หลายวิธีคือ
จัดนิทรรศการ เล่าบรรยายสรุป ทําเอกสาร สรุป ฯลฯ แสดงผลการเรียนรู้ให้เพ่ือนๆทราบว่าไปเรียนรู้มาจริง 
ผลการเรียนรู้น้ันเป็นประโยชน์อย่างไร 
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ตอนท่ี 4.5 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 

โครงงานเรื่อง   การประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก  
ที่ปรึกษาโครงงาน  นางสาวปรารถนา เจริญดี  
ผู้จัดทําโครงการ   นางสาวมัลลิกา เซี่ยงฝุง  
สถานที ่   โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10  
ระดับชัน้ป ี  2/1 ปีการศึกษา 2554 
             

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องด่ืมมีเป็น จํานวนมาก 

เน่ืองจากสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะทําให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็น
สาเหตุประการหน่ึงที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ อนามัย ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี เพราะ
สาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สําคัญของ
ชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข การกําจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดมลพิษ เกิดก๊าซ ภาวะ
เรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การกําจัดอีกทางหน่ึง คือ การนําขยะไปฝัง แต่ต้องเป็นขยะที่สามารถย่อย
สลายได้ และต้องใช้เวลานานพอสมควรจากการสํารวจขยะในบ้านและในบริเวณโรงเรียน พบว่าขยะส่วนใหญ่
เป็นขวดพลาสติก ดังน้ัน คณะผู้จัดทําจึงคิดโครงงานกระถางจากขวดพลาสติกขึ้น เพ่ือช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหา
ภาวะโลกร้อน และยังเป็นการนําเอาของที่เหลือใช้มาทําให้มีค่า ให้เกิดประโยชน์และทําให้ขยะคืนสู่สิ่งแวดล้อม
ที่ดีได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
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บทที่ 1 บทนํา 

ที่มาและความสําคญัของโครงงาน  
ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องด่ืมมีเป็น จํานวนมาก 

เน่ืองจากสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะทําให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็น
สาเหตุประการหน่ึงที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ อนามัย ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี เพราะ
สาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สําคัญของ
ชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข การกําจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดมลพิษ เกิดก๊าซ ภาวะ
เรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การกําจัดอีกทางหน่ึง คือ การนําขยะไปฝัง แต่ต้องเป็นขยะที่ สามารถย่อย
สลายได้ และต้องใช้เวลานานพอสมควรจากการสํารวจขยะในบ้านและในบริเวณโรงเรียน พบว่าขยะส่วนใหญ่
เป็นขวดพลาสติก ดังน้ัน คณะผู้จัดทําจึงคิดโครงงานกระถางจากขวดพลาสติกขึ้น เพ่ือช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหา
ภาวะโลกร้อน และยังเป็นการนําเอาของที่เหลือใช้มาทําให้มีค่า ให้เกิดประโยชน์ และทําให้ขยะคืนสู่สิ่งแวดล้อม
ที่ดีได้อีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน  

1. เพ่ือประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก  
2. เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
3. เพ่ือฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์  
4. เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการเพาะปลูก  

 
ปัญหาที่ต้องการทราบ  

ขวดพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ใช้หมดแล้ว สามารถนํามาประดิษฐ์ดัดแปลง 
ตกแต่งให้สวยงามเป็นกระถางต้นไม้ได้  
ขอบเขตของโครงงาน  

ระยะเวลาในการศึกษา เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556  
วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดําเนนิโครงงาน  

1. ขวดพลาสติก  
1. มีด , คัดเตอร์ , กรรไกร , เชือก  
2. ดินสอ , ปากกา , ไม้บรรทัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ในการจัดทําโครงงานน้ันได้นาทฤษฎีของการทํางาน และมีอุปกรณ์ในการทํางานมาโดยสามารถหาได้
ตามท่ัวไป และเป็นการนําขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาทาการสร้างสรรค์งานที่มีประโยชน์  
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี ้ 

1. การประดิษฐ ์ 
2. พลาสติก  

 
การประดิษฐ์  

ความหมายของการประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะ องค์ประกอบโครงสร้างหรือ
กลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือทําให้
เกิดผลิตภัณฑ์ ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  
พลาสติก  

พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นลงก็จะแข็งตัว 
เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทําสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า 
ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์  
วัตถุดิบจากธรรมชาติสาํหรบัการผลิตพลาสติก  

วัตถุดิบที่สําคัญที่ใช้สําหรับการผลิตพลาสติกคือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน
แร่ธาตุต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีอาจผลิตจากนํ้ามันพืช และส่วนต่าง ๆ ของพืชได้เช่นกัน  
ชนิดและประโยชน์ใช้สอยของพลาสติกรีไซเคิล ชนิดของพลาสติกรีไซเคลิมีทั้งหมด 7 ประเภท คือ 
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พลาสติกหมายเลข 1 มีช่ือว่า พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (Polyethylne Terephthalate) หรือที่รู้จัก
กันดีว่า เพ็ท (PET หรือ PETE)เป็นพลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกันก๊าซซึมผ่านดี 
ใช้ทําขวดบรรจุน้าด่ืม ขวดนํ้ามันพืช เป็นต้น สามารถนํามารีไซเคิลเป็นเส้นใย สําหรับทําเสื้อ ใยสังเคราะห์
สําหรับยัดหมอน เป็นต้น  

พลาสติกหมายเลข 2 มีช่ือว่า พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) หรือที่
เรียกแบบย่อว่า เอชดีพีอี (HDPE)เป็นพลาสติกที่เหนียวและแตกยาก ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มาก ทนทานต่อ
สารเคมีและสามารถขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย ใช้ทําขวดนม ขวดนํ้าและบรรจุภัณฑ์สําหรับนํ้ายาทําความสะอาด 
ยาสระผม เป็นต้น สามารถนํามารีไซเคิลเป็น ขวดนํ้ามันเคร่ือง ท่อ ลังพลาสติก ไม้เทียม เป็นต้น  

พลาสติกหมายเลข 3 มีช่ือว่า พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) หรือที่รู้จักกันดีว่า พีวีซี (PVC) 
ใช้ทําท่อนํ้าประปา สายยางใสแผ่นฟิล์มสําหรับห่ออาหาร แผ่นพลาสติกสําหรับทําประตู หน้าต่าง และหนัง
เทียม เป็นต้น สามารถนํามารีไซเคิลเป็นท่อนํ้าประปาหรือรางนํ้าสําหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ 
ม้าน่ังพลาสติก ตลับเทป เคเบิล แผ่นไม้เทียม เป็นต้น  

พลาสติกหมายเลข 4 มีช่ือว่า พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene) 
สามารถเรียกแบบย่อว่า แอลดีพีอี(LDPE) เป็นพลาสติกที่มีความน่ิม เหนียว ยืดตัวได้มาก ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อย
ทนต่อความร้อน ใช้ทําฟิล์มห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง ถุงเย็นสําหรับบรรจุอาหาร สามารถนํามารี
ไซเคิลเป็นถุงดาสําหรับใส่ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบ้ืองปูพ้ืน เฟอร์นิเจอร์ แท่งไม้เทียม เป็นต้น  

 
พลาสติกหมายเลข 5 มีช่ือว่า พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เรียกโดยย่อว่า พีพี (PP) เป็น

พลาสติกที่มีความ ใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี นอกจากน้ียังทนต่อสารเคมี
และนํ้ามัน ใช้ทําภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้ากระบอกใส่น้าแช่เย็น ขวดซอส         
แก้วโยเกิร์ต ขวดบรรจุยา สามารถนํามารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอร่ีในรถยนต์ ช้ินส่วนรถยนต์ เช่น กันชนและ
กรวยสําหรับมัน ไฟท้าย ไม้กวาดพลาสติก แปรง เป็นต้น  

พลาสติกเลข 6 มีช่ือว่า พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือที่เรียกโดยย่อว่า พีเอส (PS) เป็นพลาสติกที่
มีความใส แต่เปราะและแตกง่ายใช้ทําภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆ หรือโฟมใส่อาหาร เป็นต้น สามารถนํามา       
รีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่
เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ได้  

พลาสติกเลข 7 น้ันมิได้มีการระบุช่ือจําเพาะ แต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดชนิดหน่ึงใน 6 ที่ได้กล่าวไปใน
ข้างต้น แต่เป็นพลาสติกที่นํามาหลอมใหม่ได้  
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พลาสติกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ Polymethyl methacrylate (PMMA) ใช้ทําคอนแทคเลนส์ แผ่น

กระจกอาคาร (glazing) (ในช่ือทางการค้าเช่น Perspex, Oroglas, Plexiglass) ส่วนประกอบของไฟฟลูออเรส
เซนส์ ส่วนปิดไฟท้ายรถยนต์Polytetrafluoroethylene (PTFE) (ภายใต้ช่ือการค้า Teflon) ใช้เป็นวัสดุเคลือบ
ที่ทนความร้อน และแรงเสียดทานตํ่า เช่น เคลือบกระทะ สไลเดอร์ เทปพันท่อประปา 
Polyethyretherketone (PEEK) (Polyketone) เป็นพลาสติกที่แพงที่สุดชนิดหน่ึง เป็น thermoplastic ที่
คงทน ทนความร้อนและสารเคมี ใช้ทําวัสดุทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งน้ีในการเลือกใช้ภาชนะพลาสติกสําหรับการ
บรรจุ หรือเก็บอาหาร ควรหลีกเลี่ยงพลาสติกที่มีสัญลักษณ์ #3-PVC #6-PS หรือ #7-Polycarbonate และ
สามารถใช้พลาสติกที่มีสัญลักษณ์เหล่าน้ี ได้แก่ #1-PET #2-HDPE #4-LDPE และ #5-PP ผลต่อสิ่งแวดล้อม 
พลาสติกเป็นสารที่คงทนสลายตัวช้ามาก การเผาไหม้ของพลาสติกบางชนิดทําให้เกิดควันพิษในอากาศ 
โรงงานผลิตพลาสติกมักเป็นแหล่งก่อสารเคมีที่เป็นมลพิษปริมาณมากในบรรยากาศ พลาสติกพีวีซี (#3-PVC) 
ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในการบรรจุอาหารและของเหลว ของเล่น เครื่องมือก่อสร้าง ท่อประปา และเป็นวัตถุดิบ
ต้ังแต่เครื่องสําอางจนถึงม่านห้องน้า จะมีสารเคมีที่เป็นพิษพวกอดิเพท (adipates) และพธาเลท (phthalates) 
อยู่เป็นปริมาณมาก สารเหล่าน้ีช่วยให้พีวีซีมีความยืดหยุ่น(plasticizer) และอาจถูกปลดปล่อยออกจากพีวีซีเมื่อ
มีการสัมผัสกับอาหาร องค์การอนามัยโลกรายงานว่าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพีวีซีเป็นสารก่อมะเร็ง        
สหภาพยุโรปห้ามการใช้ DEHP (di-2-ethylehexyl phthalate) สําหรับของเล่นเด็ก DEHP เป็น plasticizer 
ที่นิยมใช้มากที่สุดในการผลิตพีวีซี องค์การอีพีเอ (Environmental Protection Agency) ซึ่งเป็นองค์การเฝ้า
ระวังสภาพแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา กําหนดให้ โพลีสตัยรีน (#6-PS) เป็นหน่ึงในชีวพิษที่อาจพบในน้ําด่ืม 
เน่ืองจากกระบวนการผลิตโพลีสตัยรีนทําให้เกิดมลพิษในบรรยากาศ และทําลายช้ันโอโซน นอกจากน้ีภาชนะ
บรรจุอาหารประเภท สตัยโรโฟม อาจปล่อยสารประกอบบางชนิดที่รบกวน การทํางานของฮอร์โมน และอาจ
ก่อให้เกิดมะเร็งด้วย  

พลาสติกในกลุ่ม #7-other ซึ่งมักหมายถึง โพลีคาร์บอเนท อาจปลดปล่อยบิสฟีนอล-เอ (bisphenol-
A, BPA) ซึ่งเป็นสารต้ังต้นในการผลิต และจัดเป็นสารรบกวนการทํางานของฮอร์โมน (hormone disrupter) 
และอาจถูกปลดปล่อยสู่อาหารและเคร่ืองด่ืม สารชนิดน้ีจะมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน ในงานวิจัย
พบว่า BPA ทําให้นํ้าหนักของสัตว์ทดลองเพ่ิมขึ้น และมีผลต่อระดับฮอร์โมนในเลือด นอกจากน้ียังพบว่าการ
ได้รับ BPA เพียงเล็กน้อยก็ทําให้เกิดการต้านอินซูลิน (insulin resistance) ซึ่งนําไปสู่การอักเสบและโรคหัวใจ  
ดังน้ัน จึงไม่ควรนําขยะพลาสติกไปทิ้งรวมกับขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขยะสด ขยะที่สามารถเผาได้ ขยะ
ที่ไม่สามารถเผาได้ เป็นต้น แต่ควรแยกทิ้งโดยแยกประเภทของขยะพลาสติกและล้าง ทําความสะอาดก่อนจะ
นําไปทิ้ง เพ่ือที่จะได้นําขยะพลาสติกเหล่าน้ีไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
โลก 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

วิธีดําเนนิการศึกษา มีวิธีดังนี ้ 
1. รวมกลุ่มและกําหนดหัวข้อในการทําโครงงาน  
2. ค้นคว้าเอกสารตารา  
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน  
4. ลงมือปฏิบัติตามโครงงาน โดยนาขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาทําความสะอาด และตัดเป็นรูปทรงตาม
จินตนาการ  
5. เขียนรายงานพร้อมสรุปผล และอภิปรายผล  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกสามารถทําได้ง่าย เน่ืองจากขวดพลาสติกมีรูปทรงแปลก
ใหม่สะดุดตา สามารถนํามาประดิษฐ์ได้เลยโดยไม่ต้องแต่งเติม หรือดัดแปลง เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ที่หาได้ง่าย
ทั่วไป และวิธีทําไม่ยากจนเกินไป มีความคงทนแข็งแรง สวยงาม ดึงดูดความสนใจน่ามอง ลดพ้ืนที่ในการ
เพาะปลูก สามารถนําไปตกแต่งสวนหลังบ้าน รั้วรอบ ๆ บ้านหรือตามต้องการ เป็นการนําขยะพลาสติกกลับมา
ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการเผาขยะทําให้ลดแก็สพิษในอากาศ และ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้อีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ 

สรุปผล  
จากการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก สรุปผลได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ลด

ภาวะขยะพลาสติก ลดพ้ืนที่ในการเพาะปลูก มีความสวยงาม และสามารถนํามาใช้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้เป็น
อย่างดี  
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน  

1. ฝึกความคิดสร้างสรรค์  
2. ฝึกการทํางานเป็นทีม  
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
4. รู้จักวางแผนการทํางาน  
5. ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี  
6. ฝึกสมาธิ  
7. ประหยัดพ้ืนที่การเพาะปลูก  

 
ปัญหาในการดําเนนิงาน  

การใช้อุปกรณ์ในการตัดขวดพลาสติกไม่เหมาะสม ทําใหตั้ดไม่ได้ตามรูปทรงที่ต้องการ  
1. ขวดพลาสติกบางชนิดมีความหนามากทําให้ตัดเป็นรูปทรงลําบาก 
การแก้ไขปัญหา  
2. ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย  
3. ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขวดพลาสติก  

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรใช้วัสดุธรรมชาติมามาทดแทนขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือเป็นการ ลด
ขยะจากขวดพลาสติก เป็นการลดปัญหามลพิษ  
2. ควรนําขวดพลาสติกไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
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ภาคผนวก 
ภาพประกอบขั้นตอนการทําโครงงาน 

 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําโครงงาน  นําขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทําความสะอาด 
 

 
วาดลวดลายตามจินตนาการลงบนขวดพลาสติกและตัด 

 

 
ผลงาน 

 
 

ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
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กิจกรรมท่ี 1 
บทที่ 4 โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
วิชา สภาวะโลกร้อน พว 02018  

ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ให้ผูเ้รียนจับคูตั่วอักษรด้านขวามือกับช่องว่างทางซ้ายมือให้ถูกต้อง 
 
 1) ช่ือเรื่อง    A. เขียนอธิบายเป็นข้อๆว่าทําโครงงานน้ันเพ่ืออะไร 
 
 2) ที่มาและความสําคัญ   B. ระบุขั้นตอนการทําโครงงานในภาพรวมต้ังแต่ต้น 

    จนจบ 
 3) วัตถุประสงค์    C. กําหนดกระบวนการในการทําโครงงานอย่างละเอียด  
          ระบุกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ อุปกรณ์ 
 4) เป้าหมาย    D. เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆที่ผู้เรียนใช้ค้นคว้า ประกอบการ 

     ทําโครงงาน 
 5) สมมุติฐาน(ถ้ามี)    E. ควรเขียนสั้นๆ ชัดเจนว่าทําเรื่องอะไร 
 
 6) วิธีดําเนินงาน    F. ถ้าทําโครงงานน้ีสําเร็จจะได้รับผลอย่างไร 
 
 7) แผนการดําเนินงาน   G. อธิบายความเป็นมาความสําคัญที่ต้องการศึกษา 
 
 8) การติดตามประเมินผล   H. อธิบายว่าจะทําผลงานอะไรบ้าง จํานวนเท่าไร 
 
 9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ   I.  การติดตามประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง 
 
 10) รายการอ้างอิง(ถ้ามี)    J. การคาดคะเนคําตอบไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 
บทที่ 4 โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
วิชา สภาวะโลกร้อน พว 02018  

ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
แผนการเรียนรู้โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
1) ชื่อเรื่อง            
             
             
2) ชื่อผู้จัดทํา 

3.1       รหัสประจําตัว      
3.2       รหัสประจําตัว      
3.3       รหัสประจําตัว      
3.4       รหัสประจําตัว      
3.5       รหัสประจําตัว      
3.6       รหัสประจําตัว      
3.7       รหัสประจําตัว      
3.8       รหัสประจําตัว      
3.9       รหัสประจําตัว      
3.10       รหัสประจําตัว      

 
3) ชื่อที่ปรึกษา            
4) ที่มาและความสําคัญ           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
5) วัตถุประสงค์            
             
             
             
             
             



61 
 

 

6) เป้าหมาย            
             
             
             
             
             
             
             
7) สมมุติฐาน(ถ้ามี)            
             
             
             
8) วิธีดําเนินงาน           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
9) ระยะเวลา            
             
10) แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการดําเนนิงาน ระยะเวลา งบประมาณ
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11) งบประมาณ            
             
             
             
             
12) สถานที่ดําเนินการ           
             
13) การติดตามประเมินผล          
             
             
             
             
14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ           
             
             
15) รายการอ้างอิง(ถ้ามี)           
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แบบประเมินแผนการเรยีนรู้โครงงานสภาวะโลกร้อน 

กศน.ตําบล/ศูนย์การเรียนชุมชน          
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ       
ช่ือโครงงาน            
รายวิชา สภาวะโลกร้อน (พว 02018)  ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา   

 
คําช้ีแจง ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง 

ดี
มาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช้
(3) 

ปรับปรุง 
(2) 

แก้ไข
ปรับปรุง 

(1) 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

หัวข้อโครงงานมีความชัดเจน 
โครงงานแสดงถึงความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ 
โครงงานมีความเป็นไปได้ 
โครงงานมีประโยชน์ 
กําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน 
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิานชัดเจน 
ความเหมาะสมกับงบประมาณ 

........ 
…… 
 
........ 
........ 
........ 
......... 
……. 

........ 
…… 
 
........ 
........ 
........ 
......... 
……. 

........ 
…… 
 
........ 
........ 
........ 
......... 
……. 

.............. 

.............. 
 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

.............. 

.............. 
 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

 

รวมคะแนน       
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 35  คะแนน 
สรุปคะแนนจริงที่ได้   คะแนน 

 
ลงช่ือ    ผู้ประเมิน 
        (    ) 
                  /  /  
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 หน้าอนุมัติ 

การอนุมัติแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 
1.  ชื่อโครงงาน            

รายวิชา  สภาวะโลกร้อน (พว 02018)  ระดับ     
ภาคเรียนที ่     ปีการศึกษา       

2.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน           
3.  ชื่อผู้จัดทาํ 

3.1       รหัสประจําตัว      
3.2       รหัสประจําตัว      
3.3       รหัสประจําตัว      
3.4       รหัสประจําตัว      
3.5       รหัสประจําตัว      
3.6       รหัสประจําตัว      
3.7       รหัสประจําตัว      
3.8       รหัสประจําตัว      
3.9       รหัสประจําตัว      
3.10       รหัสประจําตัว      

4.  ความเห็นของคณะกรรมการ 
  เห็นควรอนุมติั                   เห็นควรปรับปรุง 

 
ลงช่ือ     กรรมการ  ลงช่ือ     กรรมการ 
       (    )          (    ) 
                /  /                   /  /  

5.  ผลการพิจารณาของสถานศึกษา 
             
             
 

ลงช่ือ      ผู้บริหารสถานศึกษา 
       (    ) 

     ตําแหน่ง      
                /  /   
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แบบประเมินผลงานและเอกสารรายงาน 

กศน.ตําบล/ศูนย์การเรียนชุมชน          
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ       
ช่ือโครงงาน            
รายวิชา    สภาวะโลกร้อน (พว 02018) ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา    

 
คําช้ีแจง ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง 

ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช้
(3) 

ปรับปรุง 
(2) 

แก้ไข
ปรับปรุง 

(1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 
9 

ผลงานมีความเรียบร้อยสวยงาม 
ผลงานใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
ผลงานแสดงถงึความสร้างสรรค์ 
รายงานมีความถูกต้องตามรูปแบบ 
รายงานมีความถูกต้องของตัวอักษร 
รายงานมีความถูกต้องของเน้ือหา 
รายงานได้แสดงผลการเรียนรูต้ามเน้ือหา
อย่างถูกต้อง 
การจัดทํา วิเคราะห์ข้อมูล มคีวามชัดเจน
เหมาะสมและถูกต้อง 
การสรุปผลมีความเป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

........ 
…… 
........ 
........ 
........ 
......... 
 
……. 
 
…….. 
 
......... 

........ 
…… 
........ 
........ 
........ 
......... 
 
……. 
 
…….. 
 
......... 
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…… 
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......... 
 
……. 
 
…….. 
 
......... 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 
 
............ 
 
............ 
 
............ 

............ 

............ 

............ 

............ 
.............. 
............ 
 
............ 
 
............ 
 
............ 

 

รวมคะแนน       
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 45  คะแนน 
สรุปคะแนนจริงที่ได้   คะแนน 

 
ลงช่ือ    ผู้ประเมิน 
        (    ) 
                  /  /  
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 1 บทที ่4 โครงงานลดสภาวะโลกรอ้น 

วิชา สภาวะโลกร้อน พว 02018  
ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

1.  E  2.  G  3.  A  4.  H  5.  J 
6.  B  7.  C  8.  I  9.  F  10.  D 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

วิชา สภาวะโลกร้อน พว 02018 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศกึษาตอนปลาย 
คําสั่ง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกต้องที่สุด 
 
1.  ภาวะโลกร้อน หมายถึงอะไร 
         ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
         ข. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น 
         ค. การปล่อยก๊าชพิษสู่อากาศ  
          ง. นํ้าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล 
 
2.ข้อใดคือสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน 
 ก. โรงงานอุตสาหกรรม 
 ข. รถยนต์ 
 ค. บ้านเรือน 
 ง. ขยะ 
3. ปรากฏการณเรือนกระจก เกิดจากก๊าซอะไร 

เพ่ิมขึ้น 
 ก. ก๊าชไนโตรเจน 
 ข. ก๊าชออกซิเจน 
 ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ง. ก๊าซอาร์กอน 
4. ข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
 ก. ไอนํ้า (H2O) ,ก๊าชไนโตรเจน 
 ข. ไอนํ้า (H2O), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ค. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) , ก๊าช 
ไนโตรเจน 

  ง. ก๊าซมีเทน (CH4),ก๊าชออกซิเจน 
5.ข้อดี ของปรากฏการณเรือนกระจก คืออะไร 
 ก. แสงแดดน้อยลง 
 ข. ฝนตกมาขึน้ 
 ค. อากาศแจ่มใส 
  ง. โลกอุ่นขึ้น 
 

6. ก๊าช มีเทน มีแหล่งทีม่าจากที่ใด 
 ก. ควันรถยนต์ 
 ข. เผาป่า 
 ค. การย่อยสลายสิ่งมีชีวิต  
 ง. การตัดต้นไม้ 
7. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 
 ก. ทะเลทรายตอนกลางวันอากาศเย็นขึ้น 
 ข. ระดับนํ้าทะเลทางขั้วโลกเหนือเพ่ิมขึ้น 
 ค. เกิดความแห้งแล้งในฤดูรอ้นที่ยาวนาน  
 ง. ทําให้เช้ือโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
8. ภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมากับภาวะโลกร้อนที่

เห็นได้ชัดที่สุดคืออะไร 
 ก. ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น  
 ข. เกิดพายุน้อยลง 
 ค. คลื่นความร้อนบ่อยขึ้น 

ง. ปัญหาภัยแล้งกําลังจะหมดไปเพราะ    
นํ้าท่วม 

9. ประเทศใดที่มีการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
มากที่สุด 

 ก. รัสเซีย 
 ข. สหรฐัอเมริกา 
 ค. ไทย 
 ง. จีน 
10. ข้อใดเป็นการลดสภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด 
 ก. แก้วเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 
 ข. นเรศปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน 
 ค. ธิดาใช้จักรยานแทนรถยนต์ 
 ง. สุดาอาบนํ้าเย็นแทนนํ้าอุ่น
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11. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายเพ่ือลดภาวะโลกร้อนของ
กรุงเทพมหานคร 

   ก. Green Society  
  ข. Green Living 
 ค. Green Zone 
  ง. Green Room  
12. การใช้คําว่า”การผันแปรของภูมิอากาศ”เป็น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากสิ่งใด 
ก. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุอัน 

เน่ืองมาจากมนุษย์ 
ข. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ 

นานาชาติ 
ค. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย์ 
  ง. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุอ่ืน  
13.อะไรคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ระดับนํ้าทะลสงูขึ้น 

ก. การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในบรรยากาศ
ช้ันล่างของโลก 

ข. การขยายตัวของผิวนํ้าทะเลเมื่อ  
อุณหภูมิเพ่ิมสงูขึ้น  

          ค. การละลายของภูเขาน้ําแข็งในขัว้โลก 
ง. การเปลี่ยนแปลงของกระแสนํ้าใน

มหาสมุทร 
14. จังหวัดใดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่

ประสบปัญหาการลดลงของพ้ืนที่  
 ก. สมุทรปราการ   ข. สมุทรสาคร 
  ค. สมทุรสงคราม   ง. ชลบุรี 
 15. NAMAs sหมายถึงอะไร 

ก. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ข. แผนการพัฒนาแห่งชาติในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ค. การซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกระหว่างประเทศที่ได้รับการ
จัดสรรและอนญุาตให้ปล่อย 

16. สิ่งใดเป็นทัศนคติที่ไม่เหมาะสมในด้าน
เกษตรกรรม 
  ก. การเผาตอซัง  
  ข. การใช้ปุ๋ยเคมี 

ค. การปลูกพืชเชิงเด่ียวที่ทําลาย   
สิ่งแวดล้อม  

  ง. ถูกทุกข้อ 
 
17. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติของ
โลกในวงกว้างโดยเจตนาเพ่ือให้เหมาะแก่ความ
ต้องการ ของมนุษย์หมายถึงอะไร 
  ก. วิศวกรรมโลก 
 ข. วิศวกรรมวิทยาศาสตร์  
 ค. วิศวกรรมดาวเคราะห์  
  ง. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 
18. ข้อใดท่ีเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงาน

ทางเลือก  
  ก. พลังงานแสงอาทิตย์  ข. พลังงานก๊าซชีวภาพ  
  ค. พลังงานนํ้า   ง. ถูกทุกข้อ 
 
19. ก๊าซชนิดใดใช้เป็นก๊าซหลักในการเปรียบเทียบ

ศักยภาพการเกิดสภาวะโลกร้อน 
   ก. ก๊าซมีเทน         ข.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
   ค. ก๊าซไนตรัสออกไซด์  ง. โอโซน  
 
20. การเก็บข้อมูลจากสภาพธรรมชาติแบบใดที่ถูก

นําไปใช้เพ่ือคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ  
  ก. โครงปะการัง 
  ข. ความหนาของวงปีต้นไม้ 
  ค. ตะกอนก้นทะเลสาบ  
  ง. ถูกทุกข้อ

 
 

 

    ง. โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
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21. การเขียนแผนการเรียนรู้โดยโครงงานไม่มี
หัวข้อใด 

ก. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ข. ผลการดําเนินงาน 
ค. วิธีการดําเนินงาน 
ง. ที่มาและความสําคัญ 

22. ข้อใด ไม่จําเป็นต้องมีในโครงงานประเภท
สํารวจ 

ก. สมมติฐาน 
ข. คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
ค. จุดประสงค์ 
ง. ขอบเขต 

23. ข้อใดเป็นการเขียนช่ือโครงงานที่ดี 
ก. โครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ข. โครงงานรีไซเคิล 
ค. โครงงานการลดสภาวะโลกร้อน 
ง. โครงงานปลูกผักกาดขาวในบ่อโฟม 

24. ข้อใดเป็นการเขียนเป้าหมายเชิงปริมาณ 
ก. เพ่ือเพ่ิมป่าไม้ในท้องถิ่น 
ข. เพ่ือประดิษฐ์เก้าอ้ีจากกล่องกระดาษ   

รีไซเคิล 
ค. เพ่ือสํารวจสมุนไพรพ้ืนบ้านจํานวน   

20 ชนิด 
ง. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 

25. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของโครงงานโคมไฟจาก
กระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิล 

ก. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของกระป๋อง
อลูมิเนียม 

ข. เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ค. เพ่ือประดิษฐ์โคมไฟจากกระป๋อง
อลูมิเนียม                                     
ง. เพ่ือศึกษาการต่อวงจรโคมไฟ 

 

26. ข้อใดเป็นการเขียนผลที่คาดว่าจะได้รับที่
ถูกต้อง 

ก. เพ่ือทําโคมไฟจากแผ่นซีดี 
ข. ลดปริมาณขยะลดสภาวะโลกร้อน 
ค. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ง. มีความรู้ในการทําโครงงาน 

27. ข้อใดไม่ใช่โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
ก. โครงงานตู้ฟักไข่ไก่ 1,000 ฟอง 
ข. โครงงานทําปุ๋ยหมักอัดแทง่ 
ค. โครงงานเลี้ยงไส้เดือนลดขยะ 
ง. โครงงานเก้าอ้ีรีไซเคิลจากลังกระดาษ 

28. ข้อใดเป็นหัวข้อโครงงานลดสภาวะโลกร้อนที่ดี 
ก. โครงงานประดิษฐ์กล้องดูดาว 
ข. โครงงานสํารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ค. โครงงานลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ง. โครงงานทําปุ๋ยหมักลดภาวะโลกร้อน 

29. การรายงานผลการเรียนรู้โดยโครงงานมีหัวข้อ
ใดที่ต่างจากแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ก. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ข. ผลการดําเนินงาน 
ค. วิธีการดําเนินงาน 
ง. ที่มาและความสําคัญ 

30. ข้อใดไม่ต้องมีในรายงานผลการเรียนรู้โดย
โครงงาน 

ก. บรรณานุกรม 
ข. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ค. ที่มาและความสําคัญ 
ง. สรุปผล
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เฉลย แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน  

 
วิชา สภาวะโลกร้อน พว02018  

ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1.  ข  2.  ก  3.  ค  4.  ข  5.  ก 
6.  ก  7.  ข  8.  ค  9.  ข  10.  ข 
11. ง  12. ง  13. ข  14. ก  15.  ข 
16. ง  17 .ค  18. ง  19. ข  20.  ง 
21.  ข  22.  ก  23. ง  24.  ค  25. ค 
26.  ข  27.  ก  28. ง  29.  ข  30. ข 
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คณะผู้จัดทํา 
 

นางสาวอรวรีย์  ฟองจันทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง   ประธาน  
นางศิริพร  สุดใจ    กศน.อําเภอฝาง         รองประธาน 
นางมนภัส  เป็งปานันท์  กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ 
นางสาววันวิสา  เหล่าผา   กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ 
นายอุทัย  ศิลธรรม   กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ 
นางสาวชัญญานุช อุ่นอินต๊ะ  กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ
นางสาวสกาวรัตน์ บุญนายืน  กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ
นางสาวเบญญาดา อินทรสูตร  กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ 
นางกรรณิการ์  การีรัตน์   กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ 
นางเพชรดารินทร์ สุปรียธิติกุล  กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ 
นางสุชาดา  เงาส่อง   กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ 
นางสาวอัญชลี  ไชยวงค์   กศน.อําเภอฝาง   กรรมการ 
นายเอกชัย  เอกวนาการ  กศน.อําเภอฝาง    กรรมการและเลขานุการ 
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      คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา        ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์       รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    

 
    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 

 

    นางนิรมล   บุญชู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ  ประธานกรรมการ 
 นางจุฑามาศ วงษ์ศิริ     ครูชํานาญการพิเศษ     กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์     ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
 นางจารวี มะโนวงค์ ครูชํานาญการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางนิชาภา สลักจิตร  ครูชํานาญการ กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
 นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ  ครู คศ.1 กศน.อําเภอแม่วาง   กรรมการ 
 นางยุพิน คําวัน  ครู คศ.1 กศน.อําเภอฮอด   กรรมการ 
 นางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมือง   กรรมการ 
     นางเบญจพรรณ ปันกํา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
     นายศรัณย์ภัทร       จักรแก้ว  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
     นางสาวณัฐกฤตา    มะณีแสน ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
     นางสาวณฐมน       บุญเทียม ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเชียงดาว  กรรมการ 
 นางโยธกา ธีระวาสน์  ครูอาสาฯ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางสาวภาสินี        สิงห์รัตนพันธ์ุ    บรรณารักษ์               สํานักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

         และเลขานุการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


